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Sifcribas, non fapicnifi ibilegcrci

Iesvm. !

S. Bernard, ferm. 1 5- , in Cantic.

jft
dat gh) my een B oexken/t/;ri//r,

|

E« datter Iesvs bityren blijft.

Weet vrij , ten dient tot gheen vermaeck^,

Wiint Iesvsgheeft alleen denfmaeck -

Maerfooden N^cmdaer wordtghefpelt^

Dan fegh tckjOi 'tis Jt^el gheftelt,
;

Vit Bocxken dat is li?el gheluckty

Och JPaer hst oochjn^t hertghedrucki t

^ . . .
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VVEERDIGH E, G O D TVR V C H T I G HE,

-4-;.-ENDE DEVCHT-RYCKE
.^ - ' ' lOVFFROVWE
MARIA HOVTAPPEL,

I VÈIL AR ISSE
In haeren Gheejlehjcken De)>öten StaeU

OVFFROV\^E,
Wel wetende dat V. E. niet foeter en

fmaecktalsden^^f«« I>la€m Jesvs, heb-

be de ftouticheydc ghenomen van V. E. defcn Hey-

(a) 2 lighen



lighcnK4em op re draghen, hoe \vc\Ai.^-

oS^''"'r(''""'
'''^^'^ •' '"^' '''" ^^»fo»ePaden

o dag,,! o bUiden dagh ! m f^iemlof, en eer

.V* Dea



Den mantel die fy drae^n die "^etfy ujt tereckeu.

En met den felf(ten gaen Jich nieuwe Mo^eghdcndecks^'

O dagh l o fihoonen dagh^ en nojt ghenogh ghevmtX

O Temfd ! o Godts huys ! hoejiaet ghy foo vercim\

Wat yi^oud' ditfoet ghelaydty Wat fonghen defcfnaeren?

Wat Was SiiK Vifels-dagh doen meer als oyt ervaeren ?

Tbien chooren vol mufiei\. Scbalmey, Cornet, en llHjdtt

E« Orghelsj en Trompet, en boven al de Luyt.

En als dit altemaelfoo heerlijck^fonghi enfpeeldeft,

SoofioiJt den MaeghdenChoor vol luyfter m haer beelden^

En VïCuh voor ujt verheeven op den troon.

En met ghehroken boogh lagh onder Venus Soon.

ifidan mifchtengheWee^ Tc Deum datfefonghen?

yijn daer om altemael defiemmen los ghefprorighen ?

(3)3 . E»



InJifierdt de Uaeghden'ftrijt^^krdt baren Vï]\vereert»

Enlifas den feilen Schicht tot[achten lof ghekjert!

(Soo heb ickji^el ghehoort hoe dat de Indiaenen

ikaer denghevochten prijs verbranden boogh en vanen^

En dan den felfften pijl , ghefneden ttjt het rïet^

Ghebruycken fy voorflujftten [peelden een[set liet.)

'TvfAsdityen noch l^at meer : deorghels die[oo Itiyden

Die hadden [oo ick^hoor\ €in verder noch beduyden^

Sint Vddyvierdtghe-eertydacr toe flreech^ditghelnyu

Maer noch ^ast m't mufieck^een toontje vande Bruyt,

Chy deedt het Uaeghde^^achs^maer meer het herte brandc^

Ghy deedt als op een nieü^ aen Godt ^i^eer offeranden-y

Ghy toonde metterdaet hoe Ti^eynigh dat u rouJiPty

Dat ghy voorvijfttghjaermet Ggdteens ^t ghetroti^t,

lik



UkJ^enfch datghy noch Ungh dit y^eldaetkontgedencktn.

Op dat ghj alle jaer een damklaer hert 7)iocht fchemk^ni

IckJ^enfch loufFrouvvMari'w voUen ouderdom ^

lot datgby van hier treckj tot u^en Biuydegom;

Vaerfal den Tempel Godtsal rijckelucker bltnckeny

EntEnghckn Hufieci^faldaer noch foeter klmcken,

Daer zAJn de Maeghdenfelfdie ftnghen fekjr het ,

E« maeck^n ctJten Choor, Ji^ant d'ander konnen't niet,

V. E.

Oodtnioedighen Dienaer

Adriakvs Poirters,
Societ. Jesv.

(aj 4 Wil-



Wil le com
Tot het Nieu-gheboren Komnghsken,cndc

bcfnedcn Kindeken Iesvs.

Ick^groetu Iesv duyfentmael

Die ons hefoeckt in Tracnen-dael, •

Soet Kindt z^ijt duyfemmael gegroet

Die voor ons (lort'tonnoofel bloedt

Die^ordt foo bitterlijck,ghe^ondt.

Op dat den Sondaer z.j ghefondt

Dieoverlanghfich had verdoemt

:

Dies ^ordtghy UsvsoocJighenoemt^

Om datghj Saligh-maecken/tt/f

I« comt betaelen Adzwisfcbuldt



OÏESVlESVlESv/öff/

Befproeyt my met een druppel hUeitl

Van fat ick^finghen t'allen tijdt
\

Hoe datghj Iesvs Iesvs ^jf.

Ol^SLcmi die eerfl door Godts hevel

Ghehoodt'fchapt is van Gabricl l

Ofchoonderl^sLcm als daegeraet !

O foeter Naem als honighraet l

O groender Naem als 'tLeyenf-hout!

O rijcker Naem 4/^ *tfijnftegoudt !

O fachter Naem als torteUdujf\

O verfcher Naem als ^ijngaert-drujf l

O claerder Naem als Sonne-firael l

Opreker Naem als louterJiael l

(a) 4 o^rootar



Ogrooter Naem als Kejfer-rijc^

,

O Naem die nop hadd'fipts gbelifckj

Dujckt Bloemkens, Ivk ghy oock, meiight z,ijn;

Want ghy verlieïl hier ül»enfchijn.

lEnghy Rivierkens loopt van tnj^

Gheenfilv*re nat en heeft hier by.

Ghy trotfche Kruyckens buyght u neer,

Gh'en rieckj foofoet met als den Heer,

Sluyt Voghelcjenstt beckfken toe^

Jckjben ufinghen nu al moe.

Al li^at ickjiigh aft heb'ghehoordt.

Dat is vergheten dooreen Woordr.

OIesv,Iesv, Iesv foet\

O ^dem^ djt duyfent-ma^l ghegroetl

Zift



Zijt li^iltecom om alle-gaer

Dte ons tifchenckt voor een Nieu w-jaer.

PHILARETTE.
MEt 11wen goeden oorlof daji, Thilarette, fal ick

u het lefusken als een fchildeken in uwen
Nieu w-jaer planten, a Ogheluckigh jacTjbetwelcIc

begliintmet IesvsI MetlESVs wilickoockhetfelvc

beghinnen, ende eynden. Iesvs fal wefen mijnen AL
Iftdatick waeckc, Iesvs fal ick alcijdt voor ooghen
hebben, ift dat ick flaepe vanlEs v s falick droomen;

op alle ftonden,ende plaetfen fal Iesvs mijn ghefci-

fchap wefen. Ift dat ick ftudere, Iesvs fal my lecren

:

a Fafii Mariani. lil



ift datickwereke, Iesvs falmy helpen. Iftdatick

bidde, Jes vs fal mijn lippen openen: ben ick moede,

Iesvs fal my vcrmaeckcn. Heb' ick hongher , oft

dorft? Iesvs Tal my fpijfen. Ben ick fieck, Iesvs fal

mijnenmedicijn wtfen. Steifick? in Iesvs, met Ie-

svs,voor Iesvs wil ick lleivcn. Mijn laetfte woordt

mijn laetfte g'iepeyns' fal wefen Iesvs : Iesvs fal

mijn ooghen iluyienj Iesvs open fijdc fal mijn graf

zijn. Mijn graf (chriftfal wefen den Toeten Naem
Iesvs. Ten lactften van nu afaen inder eeu wigheyc

ld Iesvs zijn mijn beghinfel» mijn eynde, mijnhul-

pc, mijnen tfooft, mijnen Godr, mijnen i/.

op



OP HET NIEUW-JAER
Ghefchonckendoor P. AdriaiWsPoirter.?.

HEt Nieu^e-jaer is ^'eder hier.

Dat maecks ckjlraeten volghctieri

Be Kinders qualiji\ aen^hedaen

Zijn oockjil vroegher op de baerty

En hopen rlijtigb bj Mon Peer,

En lireden foetjens haer Ma Meer,

Engaen aen "tbedd' van Beile-vaer

Oockji^enfchen een Nieuw-faligh-jaer.

In hoe dat hyfijn beurfl^nptydt,

Daerfpringhtnocb al een vofkenuyf*

De Maerten en z^n noytfoo mty

Bi nojt foo befichy foo belet: Hoe



Hoe dienMften dan Mijn Heer, Mevrouw!
Op darter oock wat vlteghenfoU^.

Soo "^ordter al aen Ji^at gheraeckt,

Aen eenen voorfihoot dte '^at kjaeckj,

Aen eene moffel hofcbs , en moy^

E« die ghemaecks k op den toy :

AenT^ itte fchoen tj etis op den [nuf

De f^ert en hebben gheenen puf •

Jae hoe het Kakel-bonter isy

Hoe dat het aen-ghenamer is,

Uaer dit z^^n fcbencken vanden tijdt^

Die oock^den tijdt dan ü^eer verjlijt :

Maerul»e ghift die ghj ons gheeft,

ls"t 's Vaders \roordt dat emVtgh leeft.

Dit



Dit \C"oordc is beter als hetgeldig

Etrtvordt voorfchult vandaegh ghetelt*

Komt Sondaerfteeldtjner "ïi^atje meught^

De dieverije ts hter een deught.

P.R.V.B.S.I.

D^aer wierdc certijdcs P/;i/4rf«^,vande]agbers ge-

vanghen eenenHert,op wienshaIsbandcftondr:C<e-

far heeft mj vrijicheydtghegheven,*TC:hQen dat hem die

^ voor Vaf'Cedel en vrij gheley moeft dienenrmaer delen

mijnen Hm, die hier volght , vlucht fekerdcr naer de

befcherminghe, ende Sauve-gnardc van Iesvs, onder

wicn het lijnen vrijdom heeft ghekofen.Ick wcnlch*

dat mijne Siel, en hert dit Hert eenpaedijck tot Iesvs

velehen.ficchet 4. blac.

IN-





INLEYDINGHE.
Odtvruchtighe Fhilarette, \is van Jaegh
een Nieuw-jaer, eenen nieuwen dagh,
meuw-heyligh-bloedr, eenen nieuwen
naem Iesvs, nieuwe verloffinghe, nieu-we wenfchcn

; laec my dan met u goede gratie uyc
snijn kleyn armoeyken een Nieuw- jaer-Pifijen
Voortfbrenghen; >twelck, opdatick gheenfchecl
ooghen cnmaecke,ick foo fal uyt-declen , dat een-
leder-cen wat fal konnen t'huys draghen. Tis den
loeten Nacm Iesvs.

Toe wiens cerbicdinghe moeten buyghen alle

A knien



knien van dicinden hemel , op der acrden , en die in

de helle zijn. Defen H.Naem die voor feydt is vanden

EnghdGabrielvoot fijne ontfangheni{re,ende acn het

Kindekjn ghcghcven in fijne dierbare Befnijdeniffe,

defcn l^aem fal ick van dagh Nieuwe-jacrs-wijs

gheven acn alle gheloovighe , cnde fal in mijne uyt-

reyckinghe dele orden achter-volghen , dat ick de

eerfte Letter daer van de Jonckheydt, de middelfte aen

de Ghehoude , de lefte aen de Weduwen , cnde het Hert

aen de Gbeejlelijcke voor een meu^-jaer-gtft fal ver-

ccren. Ick hope dat het ghene ick met de rechter-

handt fd gheven , niemandtmet de (Imcker en fal

ontfangen.Ondertufïchen Vhilmtte falu believen in

ditnm oock mijn goedt hert t'aenfchouwcn, cnde

de



de flechrlgheydt van dit mijn Boeckskcn door de

kortheydt des tijdts van een maendc,ofi: vijfweken,
te verfdioonen. Eer ick nochtans defen HMaenty

met fijne meer als Tuycker-foete letters ontghinne,

foofal ick de vryigheydt nemen van een weynigh
opdc Tijtcl-plaet tefpelen.

A X De



Pc godtvruchtighe Siele gheenen volkomen trooft

vindende inde ghefGhapeniaccken^ wil voortaen

inet den^ghejdeghden , ende dotftiglicn Hert loo-

pen cot de fontey ne der levende w atetcn.

\Anneer, bedroefde Stel, ^anneerfaleem verfcnijnë

'Tbeghmfel van tivreughtjieteynde van upijnë?

Sal altijdt doncker fileer,fat alttjt teghenjpoet

V volgen op den kiel?u treckjn in'tghemoet?

De bcffchen van het vvoutdie konmniu^e vmden,

'En maeckjn wel eens pejs metfiormen,en met winden^

De z.ee dieotngherofrt^en heel mUtijnügh vvasy

Die lect wel nacderhandtfooeffen alsghelas.

Aücen
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Alleen den armen menfch en weet vangluen verfiharcn^

En Itjdt van tndevvtegh tot naerfijngrtjfe haren, (luft,

Koch gheldtyrioch goedt,noih eer,noch langh-vervüghden

In gbeefs aenvvte het ^jyoyt hert-ghevvenfchte ruft.

Wei boe dah^goedtn Godtygheeft ghj om fucht opfuthten?

Oft vviltghyfoo ons hert tot u doen komen vluchten ,

Maecktghy den BkchouwJreygbtghy metpijnden doot?

Op datvvy als een kindt onsflorten inden fchoot}

Onsftorten mdenfchoot van u bermhertigheden.

Die vol van homgh ts^en vol vanfoettgheden?

Wel aen dan. Vader lief, ^ijt mijnen toe^verlaef.

Diegbj met vleugels deckt, isfiheut-vry teghcn *tquait.

Soofiet-men hoeden Hert te hofch-'^aerts üyt-gedronghen^

Snelt langhs het open veldt met uyt-gherecks^ fpronghen,
' K \ m



Herflekenvande tromp, hnhajfenvandejacht

Die dmghen*tvluchttgh dier dJi^ers over floot tn grachtt

De tAckenvanfijn hooft diejlaen^en doen het kveriy

Jïet vreesf de pijlen feffdie over z^n gbedreven.

Het voelt hoet altemael hanght aen een quAdenfiap^

In datfijn teven is met meer als eenen hap.

Dies '^ordt tm anghjiigk beeft met dorft, en bangigheden

Als erachteloos^en matsen t fejfens af-ghereden.

Tot dat het m het veldt omdeekj een ader-Jpronck. ,

Waer ujt het noehghejaeght ^el eer voor defen^roncl^l

Dat doethem op eennieuw als eenen vogheljaghen,

In meet die beyen af, en kpmter door-gheflaghen ;

Den Wtlt'fchut,en den moedt diejincken indefchoen%

Daer is aent vluchtigh dier met binden niet te doen»

Dan



Dan gMt het hujten vrees^ enfo nder eemghfchroemen
En dnnckt hetfilv'n nat,en baeytficb mdejiroomen^

^n wordt hierfoo ververfcht.en li^ackjrt foofijncracbt,

Soo dat bet met den houdt^en met den Wej-?7Jan lacht*

Daer ^aetet ineen dal, en langhs degroen valleden,

Oft in een lommenngh' van duhte boffchen vveyeuy

En uj/tdat hejlfaem nat, en uyt datfappigh kruyt

Dacr treckt bet nieuwejeught, en cracbtigb voedfel uyt-y

Soo dat het niet en moet m memgh hondenjaeren
Doorgrijfen oudeydom,doenruyven hlonte haeren ^

laeeycken bofchenfelfs diefiet het al vergaen

Die om hun vromen aert meer als een eeu'ivejlaen,

Siet hier, mijn droeveSiel,fultghy noch langher treuren r

Den Hert baent u den 7i?egh daergbj den trooji nmtjpeureni

A 4 Deyt
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Den Hert dïegaet u voor^ tot ^ater in den fchijn\

Maeral Tb^f darter vloeyt isfoeter als den H^ijn.

Die levendefonteyn met hare verfche ftralen.

Die doet een meUWejeught ^eer in het herte dalen.

Die levende fonteyn van mijnen Je s vs foet (hloet.

Die fchenckt my nteal^e kracht . en koelt mijn hittigh

laet vrj de helfche macht gaen feffens op mjfïorteny

Hoe ickj^eerli^ordgejaeght, hoetckjneer ü^eeghsfalkorten-y

Laet vryeen heelghedruys,laet hujlenjacht en hondt,

Ickbaejf my infijn bloedt^ ick^bergh' my infijn ^ondt,

Ic\groet ufchoon Vonteyn die Jesv s heeft ghegheven,

Daer ick^lef*fijnen :Saem, daer ick haeleen nieu^ leven;

Mijn hert loopt met dit Hert,my dorfi naer defëfprcngh,

Wantfietl naer vijfttghjaerU'ord' tckjner Hoeder jongh.-

O Hert,
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O hert, o ntenfchen hertl k§mt hier ujtele Uven\

Keert u tot defen fchat,neemt aenfijn rijckegaven,

l^och Tagus,«oc/j Padooi heeft hïerghelijckentSy

Want in Godt z.ijtghy rijck^foo diep als'tJi^ater is.

Dit was het ghene dat my op het Titel-beeldt

Was inghevallen, nopende het vlachrcndeende ghe-

jacght Hert, het welck de verlangende Siele eenigh-

fins fchijnt uyt te beelden, naer het ghevoelen van

David Ceoghcndc : Gheltjckerli^ijs een Hert fi^ordtghedre-

ven tdt de fonteynen der 'dateren, foo verlanght mijne fiele

totGodtdenUeere,
.

lek twijfel, PhtUrette, ofi ghy ghelet (lilt hebben

op'rghenedat ftaet indefelve plaet, fnaereen wey-
A
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nighdcen achterwaerts,cn als in het verfchietjte we-

ten de Liefde die mee een pijlcjcn fnijdt in eenen ap-

pelboom den nacm vanM4n4jghy,die ecnbefondere

dienarefle zijt vande felvc Maghet , fult het gheernc

ghedooghen dat ick dit naet-volghende dact op uyt

depcnne laet loopen.

De liefde die noyt ledigh isy

Maer dieghedurigh hefigh is\

Die vond*tckJaeftmael in het ^o«/:

Bet 1i?as heelfel, en dapper 1^ «^>

HetfneeuJi^den, en hetftormdenfeer^

Hethyfelden van hoven neer.

Ickjpejfde: Wel ttJtjn liefjkKindt,

Wacr benen inden :soorden fi^indt ?^
Hen



Menfiet dat oock^dm kloeckjlen man
Die ughm hardefiootm kan.

Oft iemandt met denplf^rotk^aen.

Derft qual^ck^ VA?hiea^cben gaen.

Hoe veel z^ijn vande koWïif verveert.

Die moffels met een otters-fteert,

In hebben bont daer in ghefielt?

In noch foo blijven s'uyt het velt,

In meyndcghjfoo naeckj en teer.

Te trotfenftiUkjn routen Vipeer ?

ly lieve Soetaert peyfi't niety

Ghj beeft van nu afah een riet»

Ditfejd'ickjil van achter naer,

Inftrackjfoo Wierdt i(k^eerIigbeWaer

IX
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Dat^asdeGödddijck,eMin,

Dievry Wat anders hadd' in fin.

Die ghmgh nu in een queherijy

Vaer memgb ejck^jlondt op een rij^

N« daer de hogaens zjjn gheplanty

Bn badd'een ptjltjen m fijn bant,

inia^aer bjfagheen mddemt,

Daer T^krt hetftadftrackstngheprmt.

Ew riep myfoetjens met een 'ïi^oort :

Komfietbetvry, enfeggbet voort.

H; jïont doen voorein.Appel-boomy

Gheplant ontrent den Kijnfchenftrootn,

infeyd' : Dat bier een mmnaer quam^

Gbelijck^als Daphnc eens vernam.
Di



Vit hoomkjn '^\ier tcrjlondt ghefchejndt,

J<!ufal het Ti^ajfchen over ejndt\

*Tfal draghen vruchten voor en naer^

Jaedraghenmeer als vijftigh jaer.

*K en l^ou niet dat een lichte handty

Ghedreven door den vujlen brandt,

Oyt hadd'ghetecckent op den quajl;

Ey \ftet eens hoe dit boomken 'S^aft.

'K en^i^ou met dat een vujlghedrocht

Hier letters oyt op hadd'ghevrocht.

Sulckj deed'men over duyfentjaer.

Dat volghen noch de uinnaers naer.

Koos Paris niet den Topelter,

Bn fchreefdaeropjijneerfievkri

tn



Infchrcefd^Y defen heelenftn :

Oenonc is't die ick bemin.

l^en ïonckcrfnijdttn een meloen^

:Een Landts-manfn^dt in een pompoen,

Oft op een calaboó die vvies^

Een Vrinsgraveert hem op'tferviec

By feydt : Het fmaeckt al anders foèt,

Vejpïjs maeckj dan al heter bloedt.

Uacr lif'te opfulckeh^fde blijft,

T ts %-ater^vêr^e dat hyfcbrijft»

Wantfoo-nvenfoo maerjonjle gaf^

Sy rees wel met de bladers afy

Jaefchoonfy hert beveütght ^orf,

S'is voor den Herfcd Fueillc-mort.

Mn



Maer defen Kaem die ick^iri't f^out

Gaendruckjn op het Appel-hour,

Diefalfoo in mijn hcrtjenftaen^

Gheltjckjiy hier H^ordtop-ghedaen,

Ochfiont hy oock^ in elckenmenfcht

Ghelijckjck^hejn op hoornen JPenfch l

uk, '^ilde 'ï^el dat elcken tack^

Niet anders als Maria fpracky

ïckj^ilde ^el dat haren Naem
Op ellick^loofje vvaffen quaem :

Ickji^ilde dat-nien vruchten vondt

Op Ji^ehkerfchel M^vhftondt:

Dat ieder kent een hertje^asy

Waer in mm oofi^Maria lai*.

ïJ

Ve



Ve hoornen '^aren noch foofcbootiy

De tackjn hadden beter mn,

ïietjeughdigh loofftondt noch foo dicht,

VefMhM eensfoo hlijghefichr,

jl^ïtas de kern dannochfoo klep,

Menfoud'-fe prijfen, foo ick mejn-,

Ve vruchtenfmolten inden tnondt.

En Waren noch foo feer ghefondt.

Ickquam noch eens foo Itefm't'^out,

lck.Waeckte"snachts noch eens fooput,

Alskkfotid'Menopditleof

'K en vreefde dan gheen 'dolven roof.

De tacken die daer boven fiaen,

infoud' danghemn hückfemfiMn.



ï7

Temoghen eten vandeesvrucht

Waer mijnen yipenfch, en mijnghenucht.

En van die kernen dte-fe gaf,

Daer trock^kl^jonghe boomtjens af,

Soo datgby baeji tn al bet fi^oat

'Niet als Maria vindenfout.

Dan ^aer Mariae Naem hekcndt^

Dan fou fj leven fonder endty

Dan Md' icl^als ickJiervenfoUy

Dat fj mijn grafvereeren 'üfou,

lÊ.n'^terdt danhoven mygheplant^

Van ^aer bet loofrees tn het fant.

Uk^feyd* , foo menigb loofje viel :

Macia helpt mijn arme iicL

B AEN-
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AENSPRAECK.
V ƒ Oorfichtfgf Fhilarctte, men fehgt ghcmeenlijck

V dat den menfch niet verder en het als fijnen

neuslancken is;my duncktdat hy oock niet verder
cnfchijnt te vrecfen. Hoe veel menfchen fullender

van daegh zijn die niet veel wercks en maeckendat
fyinhetiacr 1(347. zijn ghetreden. 'Tfchijnt dat fy

hen laeten voorftacn ofc het hen Godc fchuldich

\vaer,enoft het niet andats enkoft welen; daec

nochtans in tegendeel wygeen recht oock niet tot

de minfte ui5^ en hcbhen.Ónpetenthcydt boert ondanckr

hmhejdt, lek wenüihtc -feeckcr wt al mija hertdac

dierghe-
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dierghelijcke jonge loffrouwen, die foo \rcl opghe-

voedczijnjdacfe niet alleen de goede, endeloflijckc

manieren van haerc maitrefTcn aen en nemen, maec
felverin'tghcfèlfchap van andeie ghefchickte louf-

fraaWen ende Mevrouwen alrijteen oogh hebben

op hacre volraacckce adtien, ende handelinghc , om
de ièlvc in haere eygen manieren wc cc druckcn:

ickwcn(chce, fcghick, dac dierghelijcke oock eens

hecgheluck hadden van haer re vinden in hecby-
•vleien van die foece Vrindinne, ende louffrouwe

dieon&den,Ecr>»^. P. Hnmannus Hugoyooi^^ddz in

hec 13. van fijn Sinnebecldcn.Defe lieve ende heyli-

ghe Siele ginck haer een weynich verrr^yen inden

hof vanhaeren Beminden , die niec alleen befloren

B z en
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cn was met konftelijck ghevlochten hacghcn, ovtr-

lommcrt van hooghe wrgelefen boomen-, maer dacr

oock riicke ende gcnoegeljjckc bouwen', ende pyra-

midén Waren re aenfchouwen. Hier was de Godt-
vluchrighc Sicle met haeren Beminden tot tytver-

kortinghe om een lochtjen te raepen, ende 'tfy door
ghelück, oh ongheluck is haer ooghc midden inden

hofop den Sonnen-wijfer ghevallenXy met een aen-

dachtighe opmerckinghefaghhoe dat dcfchadiiwe

dacr van onghevoelijck voortwies,ende den onder-

ganckderfonne alienlkens bootfchapte, ende hier

voorderwr fluytende watdatterwas vande dagen

haers levcns,hoedatdie niet minder cnfpocyddé tot

dienlangeo nacht, ende ceuwighe duyftcrnifïè, be-

gonft
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gonft met lauwe traenrjens, cnde wee-moedighe

bcrtfuchtjens haeren Beminden indefer voegen aen

te fpreken : Sal de kortheydt mijnder daghen dan haefi ge-^

eyndight 'borden } gunt mjdan foo veel, dat ickjen Jl'ey^

nich tijdtsmi^ne ellenden met traenen mach herdench^n eer

ick^gaenaer dat donckjr landt van li-aerick^ geen H^e-

derkpmjleenheh te ver^)^achten Sy merckte hoe dac

den ghejonden tijt nu eens ghepafleercnimmermeer

en kofl wederom ingetrocken worden, gelijck het

water, datdenmeulen eens voor-by isghefchoten,

nimmermeer totfijnen oirfpronck op-klimpt om te

maelcn: (y fagh hoe dat niet alleen den toekomende
tijt onfekcr is, maer oock op den tegen woord ighen ^

niet en is te bouwen,en daerom fprecktfemet wey-
B 3 nich
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nich woorden^maer met veel fins: al ofczij wilda
legghen :

Ey^Jiet eeens^ o Bemindefiet, \

BoedatdefnelLe Sonriefcbïetl

Boe dat mijn uren altcmael

Gbejaecht^tjn van een rafefiraeU

E« noemtmen dan myn daghen lar.ck^

Als haerfoo drejgbt den ondcrganckj

Dees fï^erte fcbadn^' looptfe af,

En voertfe [effens in bet graf,

Daeromfoo bidd' tckjl^at kb magh^

Laet tny doch voor den laetften dagby

Laet niy aen eenen l^^ater- kant

Metltfckj-cyprcjjlgn dicht beplant

^

In



Ë« daer een diepe totfeftaet,

Waer in den hollen EchoJlaet:

Laet my daer omitr aen de voet

Boenjlujfen eenen traenen vloet:

Laet my bel^eemneer- menfchejdt

Den omloop van 'mijn ydelhej/dt^

Jcl^ btd li.en verrait my met.

Ah \ bkecke Doot mfchiet mj niet^

Spaenïievcrnach een kleyne^ijl^

V vreeden hoogh^ en siaelenpijl,

Enpooghtgbeen banghe Sieltejlaen^

Voor dat baer boeekja effenftaen.

Sieteensgodcvruchtighc Philaretté,wa.t ceriwerck

dac Cy macckc van haeire daegbcn en uren : hoc (bufe

B 4 dan
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dan gaen op-weghen de weldaden van hacren Be-
minden als hyfe heek Nteu^ïi^e-jaereri foude verfeke-
ren > Maer 'rgenc ick hier aldermeeft verwonder, is

defeaendachcendcoogh-merckinghe vanden Son-
ne-wijfer mer roe-pailinghe op haer leven, fou-
ie niet mee haer verftandc , ende finnen hebben
behooren te fpelen op dw koele vijvers, op die filve-

re wateren, op die levende fonteynen, op die groo-
ne haeghen, op die fgete bloemen, op die aengenae-
mcvriichcen, op die gheklaeverde velden, op die
dichte bofchagien ? oFc (bo fy haer hert wat hoogcr
Wüude verheffen, daer was emmers ftof enover-
vioedighey t van aiderande vogels.niet alleen fchoon
Voor de ooghen als hooverdighe Pauwen ende uyt-

landcfchc
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landtfche Papegaeyenjmaer oock aengenaem voor

het gehoor,als foet-fluycende Lijlkrs, endc muficale

Nachtegaeltjens.Wat falmen lujcke fwacre gepeyfen ^

ende droeve invallen gaen voeden in een plaetfe van

vermaeck,ende incenen fpeel-hof van ghenuchten

ftaen overgoten mee melancolijcke humeuren?
Tis waer, hctfchijnt vrcmt , endc teghen den eyfch

vande plaetfe: maer da: hebben die wel geoeffende,

cndeinghelceerde fielen, dat(e in een open veldtjcn

in cenen onbefloten hof, met een vry geficht >5ron-

der verholentheden konnen afmeten, ende door

t'geen dat lienlijck is, en linnclijck gaenfe fpeuren en

ontdeckcnverborghen vvaerheden , endegheefte-

lijcke opmerekinghejfoodatfe de faecke niet alleen

B 5 inde



indefchorfeenovcrlegglien, macr komen tot hec

toerchioe,endein het 'heit ghedronghcn. In dele

kond was den H. Anfdmus viyal dapper eivaecen,

cnde wastecnemael behcndighommetdiergclijcke

ghcdachten cc fpelen: wanc foo op eenen tijc ecnen

haes door de bracken uyt fijnen leger was opgeliciUj

cnde dat hem de winden het opcn-velt deden kie-

fen, foo'hy i'elcken fpronck vreefde dat de tanden

hemindermeckghedracktfouden worden, ishy

onder het pcrdt vr^en H. Biffchop, die bygheval

al dacf fijnen wegh nam, gherchoten, cndedaer^ls

onder fijnen befchuddet blijven futen fchuylen. Dic

fagh Anfdmus met ooghen , maer met ghcdachten

Pmck hy verder, cndegiftedacr uyt wateenbe-
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nouwt hert hebben faldcn rampfaeJighen fbndaer,

als hy in (ijn afilerven van Godc , en fijn Heyligheii

verlaetenjaengegrepenfal worden vande klauwen
der djnyvelen, (onder dat hem iemant Tal konnen,ofc

'^3ril^en befchermen. Dit ghcfchiedde te platte lan-

de :maer 'tgene ick hier byvoeghe, ghebeurde aen

den oever vande zee* 'Tisden H. Gngonus ^az^ian-

z,ems^^\t\ getuyght van fijn eyghen felven:Hy ginck

wandelen langhs den platten oever, niet verre van

daerdebaeren ghedurich \vcgli ende weer over

hetreed-fandtquamentuymelén en wentelen, en-

dehy wiertgewaerdatfe nufchelpensjengedraeyd-

de horcntjens,ende andere worm-huysjens op hcc

fandtuytfghootef), diefc wat droogh lieten liggen,

dan



dan quamenfc wederom met een ghedruys aengc-

vallen, ende fpoelde de fcUfte fcheulpkens wederom

zee-waert in, en bleven dan wederom vooreenen

tijt onder die filtighe baeren. mz.tanz.enm fagh die

fcheulpkens aen,aloft daermenfchen in hadden ge-

weeftbcfloten. Want hem docht dat op de feltfte

manier fommighehaer wel voor weynich tijdtsat-

fondercnvanhet ghe woel, ende forghlijck ghelel-

fchapjmaer naer luttel daeghen wordenie weder-

om overrompelt vande fonden, ende vervoert m
eenen afgrondt van booiheden. Ift vannoode dat

ickhierbyvoeghc de foete invallen vanden liertogh

vanGandien B. Tranctfcus de Bor^i^ ? die fich niet gc-

nocli en koft verwonderen over het at-dalen ende

\reaer-
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wedcrkeeren vanden Valck felvcr totopdencrm
vanden \veyman, daerden jnenich foo fchouw is,

ende foo traegh van :oc Godt fijn opperfte goetfija

hert ce ftieren. Diergelijcke zijnder met honderdca

dierijcke ende profijtelijcke ghepeyfen raepcnuyc

flechre faecken.

Ift by aldien darghy my nu vracghr, waer toe die

altepaskomt?ick antwoordc : Gotdenl^ech om en i$

niet krom, die fpoor moeft ick inflaen om uyt te ko-

men op de rijpe, ende noot-wcndighe bemerckin-

ghe van de voorghemelde Siele. Want fy heefc

beneffens Anfelmus^ Gregorius, Frandfcus &c, oock
haere diep-grondighe fpeculatie , mirfgaders fin-

rijcke aen-merckinghej die tec wijl fy uyt dc« Wijfec

fiec
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Lt hoe ongevoclijck onaergaet hctlicht des hemels;

befluytmetcenen dat haer leven, fchoon lyjonck,

cndefiisis, alleynfkens (mifchien oock eens op ee-

né bot,ende teenemael on vei'wacht) loopt endc liieic

tot de eeuwighe duy fternifTen.

Het is wai-achtich foo, ons leven is met alleen met

cngcpaelenbefneden, m^ieifelver allen uien ghe-

ftcldr om dooreen ongheluckott onghemack ghe-

eyndicht te >y'orden. Niet dat ick wil loochenen

oft het en heeft benefFens andere ghedienen oock

fijn breedde : want men feght gemeenhjck ,
en hec

mocht oock wel waer welen, dat den ouderdom

van drytuvnen is den ouderdom van eenen hondti

en den ouderdom van dry honden is den ouder-

dons
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dom van een pcrr, ende den ouderdom van dry per-

den is den ouderdom van eenen mcnfch ; ende den

ouderdom van dry mcnfchenis den ouderdom van

een fwaen, ende den ouderdom van dry fw acnenis

den ouderdom van een hert , endeden ouderdom
van dry herten is den ouderdom van eenen draeck.

Dit zijn de trappen derouderdommen als wanneer

de ghedicrten hacre-n volkomen tijdt fouden uyt-

leven: maer hoe dun zijnfer ghefaeyt, naemenilijck

onder de menfchen.die op haeren farck-fteen jo.ofc

go.ofr^o.jaeren voeren ? Veel zijn ooc:kin dcfeceu-»

\^e gheboorendic d:n eeiften dagh van dit nieuw-
jaer niet en zijn by-ghckomen, ghelijckcr oockal

een groot ge cal is vandc gene 4ie den iaetften dach

des
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des felfs niet en Tullen beleven. 'Tgaet al met óns

ghelijck met de vruchten der boomen; van thicn

fomtijts qualijck een die tot volkomen rijpicheydt

ghcraeckt, ghelijcker van thicn menfchen weynich
zijn die eenen ouden top Tcheren. Nemt dcCe gelijc-

keni{re,bidick o Phtlarette^ctn weynich by u movcr-
peyfïnghe. \>C''ant vanden aenvanck des bloeyfck

als de vruchten ghefet worden , veel worden af-

gheghceflcldt vande winden, andere die ghefpeenc

zjin,fietmc door locht ende noordl'che buycn af-gc-

beten, oft door eenen vuylen mift ontaerden ; op de

andere komt een fchadelijck vier te vallen aIC-Cc na
in wafdom begonften aen te nemen. Voeght hier

bydicdieffchc muflchen, cnde de dertcihcydt der

kinderea



kinderen die la»ck voorden tijde met klippclsindc

handt ftaenghewapent. Wilt ghy hierby tellen die

vanden worm Worden afghefteken, ghy fult vinden

dat den eygben^er maer thiendenaer van lijn boom-
ge- was fal wefen. Op de (èlffte manier (ègick dac

demenfchen onder-wegen fi-niltenen verdwijnen.

Blijfier dan foo veel inden loop, ende zfjnder dan foo

,

weynicghdietot perfe<5tie ende ouderdom komen,
I foo dunckr my dat (bmmighe een fnedighe vraeghc

.voorworpen, waeroni darmen inden H. Doopde
Kinderkens falft , ende de brandende kerfe inde

'handt gheeft; aenghefien dat dit eyghen is aen^c
gene die ligghcn in hun uyterften. Maer (y antw oor-

den (doch op ecnen fedelijcken fin) dat het gefchiedt;

C om



om dat wy foudcn mdachtigh Wefen de bröofhcyt

des levens als de ghenedie in 'tbeginfel al onder

kun H. Kercken rechten hebben ghelegbcn ,
ende

^H. Olijffel alontfanghen. Dit foo wefende legh ick

noch ocns dat wy ditNieuwe-jaer behoorden voor

een groot wddaedt aen te rekenen.

Noch dit en wordt niet alleen vereyfchc vanden

Ouderdom, aloft de Jonckheydt meerder recht oh

minder f\'^. arigheyt hadd* tot Nieuw e-jaeren. We
is waer dat den Ouderdom ende Jonckheydt u

in fterckte malkanderen onghelijck zijn, maerm on

fekerheydt ende broofheydt des levens fullen 1)

weynigh verfchillen.lck en moet maer alleen gaen ii

fommighe winckels, ende ick falder vrij foo veelkal

vcri-veilea teliea als huydeo vankocycn.Jac gactii



u eyghen keucken, ghy hebt daer onder u aerden-

werck alderhande foorten van potten ^ (bmmighe
die kngh met gegacn hebben, fvvert, bcfmeurt,

meteen oir,6cc. die in het koken ende fmokcn veel

heete vlammen uyt-geftaen hebben : ghy koopt bc-

halven de voorgenoemde eenen fpelter-nieuwen; al

komt defen den Icften inde keucken, daer en volghc

nietuyt dathy denleften fal breken. Left hierop Pfci-

larette een breedere bemerckinghe die icktot ver-

lichtinghe in dicht laet vloeden. «

EenP2Lnnckenfneteennteuli?enfteelf

Ghedraejdt in't hujs van etjfe Nee/,

Dat ^krt ghejïddt vanftondenaen

Daer alle d'andcr fotten siaeny

,
C X :Kff
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tnfoofedietedegh hehjefk^,

Ni^t een dat het m abgheleeck^i

het dochte dat de heek banck^

Was kreupel lam, oft fcheef, oft manckj

Oftfondtr oor, oft fonder voet,

OftfYferter als hetfk^ertjïe roet,

Daeromhet Panneken hiel den fpot

Met meenich ouden Tater -pot,

Bnfey.s'en l^aerentiiet meer ^eerdt

Ghebruyckt te 'borden aen den heerdt.

Ten ^aer dat ïemant kokjn li^of/,

Ibnjetmetpomp-vet (loven fou,^

tn daerem moejlem' algheÜjch^

Jiaeflfchnyen 1^ orden m hctjlijc\.



E« Uggmnjevm op eenftrMty

Daerjeder met viijl voeten gaeti

U^t li'ou^t gaen berden memch jaer^

Veel beter alsfy allegaer.

Soofteften 'tPanneken ovcrlujtj

En fchujfelde de Potten uyt,

En ^SLnnckcn-vQz dat hadtfoo breeti

tn Panncken-vet datfiont eens heet.

Dat i^P^nnekcn-wetgafftjnenfmck^s

En birden op een ooghenbltchj

' De boter Itep al li^r de[pleet.

En t'vet droop onder ^t dereet»

De Maert die daer niet af en ^' iJl,

Die hoorde dat de boter kift»

G j Sj
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Sjfiet dat 'tPannekeny?<tóf en brandt,

in nemt denjieelfiex byder handt :

Idaerfoo haer handen ^aeren teer.

Het Panneken v'Ul van hoven neer

In hondertftuckjsn op den vloer^

Sïet hoe fhooverdigh Panneken yon I

Hetfej^foo't nuinftuckjnviel:

Jck^f^etr u hy mijn aerde Siel^

Ickbiduenbegecktmyntety

Ten ismj leven noytghefchiedt.

Soofprack^ het met ghehroken fm^

Enfchooter fijnen Gaepaert in.

Terftondt de Potjens vande banck^

Diegaven ecnen blijden kjancl^

En
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Bnfpronghen dry-mael om en iom
Bn yi^ouTi^en goet tont am den brom y

En naemendijck^foo D?ajfer een

Bat maer een oir hdd, en een been^

len Potjen vanden mdenjiachy

Bat qualijik^ uytfijn oogben fagb^

Waer in dat over hondertjaer

Sifn papje koockjen 'Befte vaer^

Dat y^asfoo vrolijck^y en foo blij^

'Dat'^ouhierafeenjaer-ghetijy .

M datmen op den felfften dacb

Wanneer de Pan in d'ajfchen la^j^

Sou al de Votjms op den noen

Volpruymeu^en vol rijfpap doen,

C 4 5»



£n damen noch defchervenfoti

Caen hanghen midden voor defchou.

Op datfefoü^tn z,ijn voortaen

Een Icjjk voordte komen aen,

Datmemantfichberoemen magh

Al-ï^aerteenV^nvaneenendagh,

Want al ^at ts van aerdeWerck^ ,

Is even broosj en even ilerck^^

liaer senen valy oft eenenpoty

Daer leytionck-> oudt, en klejn eengroot,

E» foo het met dees Pottenftaet^

Sooifldatmetde menfchen gaet.

Eniftnictfoo,veraaldigen lob ? wilt ghy ons dat

'tiet inbeeiaen,alsgh7 feght tot den Heere > V handm
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hehhenmy ghemaeckt ende hebben myvun alle kanten ah

gheplaejlert^cnfult gby mj foo neder fmyten} Ztjtdochge^

dachtigh datghy my van pot-aerdeghemaeckl hebt, en tot

floffoefultbrtfelen.

Dit moed ick hier in-fchieten , o PJnlarette , om
hetvaft,en rer^waendt betrouwen ons levens een

weynichfken los temaecken. Het is inde voorghe-

ftcide ghclijckenidè oogh-fcliijnlijck, dat niemanc

hier in fijn eyghcn rekeninghe en magh aiaecken.

Hierop ben ick indachfigh een aerdigh bedencken

vanden Orateur Cicero, daer hydierghelijcke blinds

reken-meefters vanden tijdt ende des levens mede
fchijntdcur tehaelen : O bedneghelijcke hope dennen^

/^ferwlfeght hy, o broofe fortune y ende tjdelheydt onfer

C4 ghepej.
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ghep'eyfenldie menich-mad o^ het onverwachtse tUforden

onderbroken^en ïnt midden van haeren voorfpoedtghen loop
'

fihipbraeck lijden, eer'fyhaere voorgbenomen baevenkpn-

nen bezeylen^Och jae'p/j//^r^trf,op het onverwachtfte

worden-fe pnderbroken, en daer light dan alle onfc

hope ind'anchen.Diergelijcke zijn gelijck ae die ver-

waende , en berooyde Kaelifendie Cafteeleninde

3ocbt maecken,en s'en Tonden geen boeren huysop

het fandt konnen fetten-Wilickalledefcfottigheyt

met een bevallijcke ende fappighe ghefchicdenilfe

beveftighen ? Dewelcke oft ergens , oft nergens,

üft overal ghefchiedc is, en fal ons ten minften tot

ghelijckeniflè dienen. Eeri erm Boerinneken ginck

te metckt meteenen korfvol eyeren: onderwegen
al
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al fantafêrende is {y in dele ghepey/en ghevallen:De-

fen korf met eyeien fal ick verkoopen, ende voor

'tfelve gele fal ick Wederom kapuynen inkoopen:

ick fal de felve vetten, ende voor hunne^i prijs fal ick

jor^he verckjens gelden, die fal ick meften , en dan

fullenfy foo veel weerdt zijn dat icker lichtelijck een

deelkaluers voor fal hebben^ dat fullen koeyen wor-
den, daer fal ick nrelck uyt-trecken methoopea , en
allejaereendofijnoft tWQC tobben boters ftooten:

ten kan niet minder oftdarfal geks genogh af wer-
pen om landt ende fandt te koopen, ick word noch

qen rijek landcbouwfter, jae foo het goeden tijde

wilgheven, ende datter ghelnck wil toe flaen ick

kan noch eens de loffer fpelen, ick doen metter tijde

een
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een pacr peerden inde koets fpanneDjCn gaen op den

Tour rijden als de befte. Soo he: Boerinneken ftack

in defe ghepeyfen , gheen acht nemende op den on-

effen vv egh , is gbelhonckelt , den korf is haer onc-

fchoten, de eyers zijn akem^cl ghebroken , den hee-

Icn wegh lagh bedoyerr : maer die het qualijckftcn

daer-aen was, was bet Boerinneken felver.

'K en [agh nitju leren in ons landt

Nojt fiikksp<' '^^^ Lartdanr,

Wat im -ntfj dan om vujïClat)pej

Dat loufferspken m een ey?

Wyfouden bier wel baer moghen blijven ftaen

uy t-laccben, 'ten waer faecke dai wy al bÜnder üa-

ghen floegben in onle calculaden^ende vooi-nemen.
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Tis mijn fegghen , macr de beveftinghe is vanden

H.Iacobus : Sietghj die nu fe^ht : Heden cft morghen[uilen

^y gaen in deftadr , en vvy [uilen daer immer eenjaer blij-

ven, en vvy [uUen kpopmanfihap doen,en vvmHe doen
(
die

niet en weet wat morghen wefen[a!, ) want wat is u le-

ven ? het is eenen domp die een luttel tijdtgheften wordt , en

daer naer[al verdwijnen. Somma de (aecke isfoo ghe-

(lelr , dat een verftandigh man glieen thoorens op

drif-fandt en behoort te gronden^ en wy noch min-

der yafte hope van langh leven op onfekere daghen,

die wy altijt moeten vreefen , endeals bedrieghers

behooren in't oogh te hebben , en ghcdurigh op te

paden. In dit punt hebben w y iet merckelijcks van

den a H.Henricus.Dekn ghingh om re bidden ae'n het

a B.Kofweidus in vits^ ^^^
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grafvanden U.WoIf^anpis, In't midden van fijn de-
votie is den H.WQlfgati^us hem yerrchenen,cnde heeft

liem aenwijfmghe ghedaen op de muer,fegghende:

Siet w at dacr ftaet ohefchreven. Ende dacr ftonden

op deCe twee woorden. Tof? /êx,dat is^Nacrfes. Hen-

rtcus, wetende dat by-naer in dierghelijcke ghelc-

ghentheydtacn den Coningh Bdthafxr de handt op
de rauer eenen voor-bode. was van fijn aenilaende

perijckelen, liet fy-felvcn voorftaen dat de(c letters

geenen blij den uytgangh fouden hebben, overfulcks

heefchy fichoock op ftaende voet vaftelijck inghe-

bèelt dat hy binnen ks daghen moefte ftcrven. De
Welckefoofê Tonder fieckten af-liepen , gheloofde

hy evenwel dat hy naer fes weken aflijvigh foude

Wor-
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^worden : daer naerbinnen fes maenden , foo dat

Henricus leefde in ghcdurighe vrecfe , totter tijdt toe

dat hy naer het verloop van ks jaren terftondi is op-*

ghenomcn tot den fcepter , en keyfêrlijcken Throon.

Al en ifïèr naer fijne vreefè niet ongheluckighs ghe-

volght , hy heeft ons even wel een leennghe achter-

ghelaten , dat het voorfichtelijck ghedaen is, clckcn

dagh als den laecften te vreefen. Ende foo ons dien

buytcn onfe meyninghe door Godts ghenade lan-

gher ghejont \rordt , dat wy den felven in acht be-

hooren te nemen, ende op hst alder-neerftighfte tot

der (iele faligheydt tebefteden.Dcn gheleerdenCar-

dinael 4 Baronius dateerde fijn brieven, ende veel

papieren met het gbetaUc^. ende dedc op fijn fignec

a s^ondHnm in vita^ fteken
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(lekeneen doodts -hooft, dat hydan oock druckte

gp fijn milTiven oft feyndt- brieven. Hy had een

' opènbaiinghe ghehadt van in dat jaer fijns ouder-

domste ftervcn/tvvelck oocLghebcurde.Ditlaetfte

jaer had hy in fijn wercken ahijdt voor ooghen, en-

de den toekomenden tijdt was hem een vermanin-

ghe om den tcghenwoordighen foo veel profijte-

hjcker te ghenieten, als hy fekerder was dat den an-

deren hem niet en foude ghebeuren. Eenen voghel

inde handt is be;er als ihien inde locht , en eenen

dagh van heden als thien van morghen : want nie-

inandt en leefde foo langh dat hy den morghen lagh.

lek vreefe daer-cn-tuffchen , Thtlarem, darter veel

doen ghclijck die door een bgfch paflerende, mochc
een
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een heel recht rocyken fnijden , maer met fulck be-

fpreck dat hy niet en mocht achrerwaens keeren.

Hy trecide dan in het groene woiu,hy fagh een recht

roeyken, dan dat Jiet hy ftaen, pc) ienas dat hy noch

een rechter f^ude ontmoeten. Voortgaende vondc

hy een dat hem oock wel aenftondt , maer om dat

hy peyfde dat het bofch noch langh was, foo heel-

de hy fich fterckelijck in , dat fich daer ouder-we-
ghen overvloedigheydt van rechte fcheutjens foude

vertoonen ; ende in defe hope , end^ ghedachtenis

hy de fraeyfte voor-by ghegaen , tot dat hy ten lan-

ghen-leften ghenaedert is het eynde van het bofch,

alwaer hy niet als krom hout-ghewas en heeft ghe-

yonden, foo dat hy alfdoen ghenootfacckc was mee
D eea



een heel (lecht, ende flrm roeyken te vreden te we-
fen.Waër toe dit verhael VhiUmte ? .om in een ghc-
lijckcnifTe te fïeti dat het on wijfelijck is ghedacn de
rechte ende bequame daghen van ons leven , te laren

pafTeren, ende dan d'\c iu acht te willen nemen, als fy
nieten zijn te bekomen. 'Tishy At Romewen, fcght

Seneca^, eeti ghewifTc fpreuck : 'Tis te laetghefpaerr

nlf-men tot den bodem 'isghecomen ; ^i^ant niet alleen het

mwile, maeroockhetflechtflehlijft daer onder voorgrondt-

fopfitten. En voor waer wat konnen onfc oude-kou-
we-flou-w^ejaren goedts af-werpen ? als kromme
en flommc daghen , die ghenoech te doen hebben
inet haer cyghen catijvighcden. Daeromfcggh'ick:

Dm



Oen kojielijcken tijdt dieghjfoo Uet ontfchïetm

Infultghy naeder-handt nojt '^dcrom ghmtetm:

Eens 1»ègh ismi^igh li^eghjies neemt u daghen ^Atr^

^is nu het alder-keji^mtffchten oock^tlaetjiejaeu

5f
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)c Jongheydtflact by Vrouw-Wcreldt veel blinde

flaghcn die niet en zijn te her-doen.

DAer ü een{pel in ^eder- landt,

Daerjonghe-ltejlaen inde handt:

Een leytfijn aenficht indenfchoot,

jEngheeftJijn handt van achter blooty

l>l9ch hj en komter immer van,

Oft hy moet raedenJijnen mans

Ntt om dat menigb longh-ghefel

Is hert van handt, en roü^ van vel.

En datter isgroot onderfcheyt

Van een tier louffrou^ en haer mejt,

D 3 tn.
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tn dat^men licht een rou'^en öudnt

Sottd* kannen uyt eenfaclneDam •,

Daerom gheveynfen s'allegaer

Denjlagh al oft een ander ^aer ;

Die handen hardt als hamers heeft ,

Die maeckt dat hy het foetjensgheefté

Zen dochfertjen heel delicaet

Dtefiet'tnen dat heef^ackerftaet,

'Een grovefmidt hletfl Ti^eder teer,

len louffroü'^jlaet van hoven neen

Al blmdejlagben voor die leyt.

Wam die hedrieght het onderfcheyt t

AhghjdityV\r\2iïcnt,fiet,

Ickhtdd* it^ let eens '^at 'th'ediet
',

j



'Tü vvaer^ dït is meesi longhmansfpl^

Maer'traukjeen dochter wonder vvcL

Die fi2eynr, 'Tis eenen hoffchen G^H,

Om dat-fe wordtfoet aenghetaft.

Om dat hy toont een fachtghelaer,

Enhet i^Grovuertdie haerjlaet,

Sy bop't een loncker voor een man.

En ^tisdcri\Smïdtidat heeft-fer van,

Soo krijght de louffrouvv blmdelijck^

Den palm-jlagh van bet Houwelijck»

Vrouw -wereldr, boe en hhndtghj met l

En brenght de ïongbeydt int verdriet!

Noch Uetfl was eenen kalen Hans

Dtekoft een weymgh Spaenfch, en Frans, ,

D 4 in
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Enveor t^i'echlanchjn ^at Latijir^

Daer met belas hy onfe Trijn,

En Trijn die li^as heel erm, en naeckj,

Dte qualijckjjeeft aen broodtghera€ckt\

Maer hoofs^ enfnufs , en fijnghekraeght,

Siet eens Waer naer ons Hanfje jaeght-^

In daer en pejïi met een van al

Hoe'r met de k§ucken Ti^efenfaly

Tot dat depap is heel verbrandt,

Vangaet eerH open haerverfiandt-y

Dm is*toch ermen, en ejlaesl

'En TiPaerom was tck^ojt foo dvvaes

l

Vat kk^een vremden loncker nam

Die hier korts eerftghereden quam,
ir.
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tn frocJ^mj op een avondt-fiondt

Het dizrbaer Jae- \y oordt ujt den mondt

^

Voordat ick^ifl van fijn ghejlacht}

Hoeroeckeloos,enonbeda(hty

Hocghelijcl^li^ord' ick^de Brujt,

Fn moet met hem te landen ujtl

O yi^ateen bot, en hlindê Sloor

Hebb' iekohier tn mj-fdven voor!

Ick^ ko^ hier ïmmers allen ur'

Cheraeckcn aen eengoedtpartur',

Jae badd' ickjtmmfte maerghe^üt.

En mijne kjtclhejdt Tji^atghc^dty

IckJ^as ghetrou^t naer mijnen Wenjcb^

N« ben tck^een verloren menfch^

D 5 tn
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En dat hajlechtften ü van al.

Wat Tirect ick 'ïï-aernlilandenfaL

O longhejdi! let doch metverftandt

Wie u dmjlagh gheeft m de bamit:

Want ghj z.ijt,naer dat is de trouW,

Behouden.oft verloren vrou^\
Daerom vennaenicliu Malloot,

Siet M^aerghj 'c hooft leght indenfcboot.

t
AEN



AENSPRAECK.
OM diefwil dit de Jongheydt blindt is, Thilaret-

te , ende licht van glieloof , foo laetfe menighen

Linckacrt fijn acnflaghen fondci: eenigh achterdenc-

ken uytwercken,en drooghen blijven foo la-ngh.roc,

tot dat-fè de^n fpijt , lafteringhc, 'tbedrogh, oFc ecnen

fchandclijckcn val komt t'openen. Val, fcggh'ickjdie,

Godt betert , foo ghemey n >5rordt,dat-nnen by veel

eerlijcke kinderen ghelijck bylo weieenen waec-
kenden Argus met hondert ooghen foude moghen
ftcllen , en dan loopen-fc noch perijckcl om van ee-

ncn fchalcken Fifelaerveilevdt te worden. Dat-men
de
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de menfchen (oude tellen, oft dat het een ieghelijck

op fijn voorhooft ftondt ghefchreven , men foudc
fichkriiy(Ièn,ende feghenenvan' het overvloedigh
ghetal dergheneudielichroo al in flaep hebben ke-
ien wieghcn.

My docht daerom dat ickaen de eerbaere Jonck-
heydt niet bequaemer, noch eygendcren koft geven
als del; niet alleen om datfe het woort lonckheydt

fpeldt, niaer veel meer,om dat het een letter met een
beentje is.ende dk op een been ftaet ^iz komt lichte-

lijck te vallen, en is altijdt in gevaerom door'tmin-
fte gheweidt om verre gheftooren te worden,
d'vvelck oockfooeyghen isaendejonckheydt, dat

het de blinden foudcn taften. Overfulcks dochtmy
verder
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verder, dat ghelijcker-wijs de kraen , oock in haer

ruft, ftaet op een been , ende inden anderen poot
houdt een fteentjen, 'twelek inden flaepdaeruyt-

fchietendc haer doot het gherucht wederom wac-
ker maeckt , ende foo bevrijdt tcghen allen liften

vanden Weyman, ende van fijne Vakken; dat al(oo

de Jonckheydt van ghelijcken een waeckende oogc

moethebben om allen arghliftighe ftreken te ver-

hoeden, door de welcke anderfints de Jonckheydt,

die fooqaalijck te been is, leclijck komt te ftronc-

kelen.

Dit is dan het l^^ïeU^e-jaer dat ick aen alle de

Jonckheydt ver-eere, Ick weet wel dat van SfhjnJl^

een racdtfel 'n voorghehouden alft vraeghde, wac
hec
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het voor een ghediert Was 'rgene (inorgens op vier
voeten gonck s^aiiddaeghs op twee, 'savontsop,
dr}^iende dat den wijfen Oedtpus Sphynx voor ant-
woordt gaf,dat het den menfch was die indennior-
ghen van fijnkintsheyt kruypt op handen cnde voe-
ten, op den middagh van fijnmanhjcke-jaeren gaec
recht op fijn koren ende op twee beenen , ehdc on-
trent den avondt des Oudcrdoms moet denderden
voet, dat is den ftock in het gaen ghebruycken.Dic
was 'rgevoelen van Oedipus y waerdoor hy de door-
ftriac,endeghcknoopte vracghe heeft ontbonden:

^maer hadd' ick den eerden prijs moeten uyt-deelen,
Qedipus en foudedien niet ghekreghen hebben, ofi:

hyenhadde oock moeten fegghcn ( fedehjck ghe-

ipro-



fprokcn)drvt clejonckheyc^r op ccn been is ftaen-

de.Ende ovcrfulcks foo blijficker by , dat de broofe

Jonckheydt op een been (laende, ghelijck (y het pe-

rijckelisnaerder , dat foooock haere iorghvuldig-

heydtmoct wefen te grooter. Hier ichiet myin

een ghceftigh wapen dacr op flacndc •, ick (al het Ice-

nenvanden£frB?. T.CaufsinujtC^nen vierden bocck

van fijn H. Hof. Hy vertelt daer, dat loanncs Uertogb

vsLuBourgondien in fijnen (childt voerde een colom-

me, dat isd^ ghedaente van een I. acn den cenen

kant >»'ieide fygheftooten van een handt met vleu-

gels, cndeaen den anderen kant was een handt met
een fchildt-padde. Sijn deiafewsis : Vtcwnque. Dat is.

Vrocghjoft-fpaey falickfe om- verre krijghenj Tgaet
fchieL'
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fchier foooock metcie Jonckheydt : fommighezijn

broos als ghelas, andere ghelijckaen de boomen die

denecrften flach niet en vallen. Ten was, eylaes.'

geen tracgh-fcildc-padde werck met die foete, nnaer

al te nieuxsrs-gierighe Dma\(y ginck fonder ghefel-

fchap, buyten weet van haeie Ouders, om te fien

de jonghe Jouffrouwen van dat landt, ende de nieu-

we Mö^^diefe droeghen , ende eerfe perijckel ver-

hoedde, fooishetonnoofel fchaep den wolf inden

mondt gheloopen , ende is haer, ofe fy w oude, oft

iiiet,denMaeghden-krans van het hooft ghetrocken.

*Tjvaseenen brandt die op eenen oogenbIick,endc

do^r èenen oogenbiick ontftack , maer en is niet ge-

bluft konncn worden als mee het vergieten van het

bloet



bloedt van alle de borgcrije» lek treek hier uyt een

waerfchouwinghe, ende ickfcgghc aldus :

len Maegln die mmmermeer en 'St^d tn jchande vallen^

Di&'^acht h^er voor het hujs daer longheAieden mallen'^

Daer ts alnjdtgbevaer, oochJ)y een eerbaer liej:

Want dat is em rond' O \ D occafie maeckt den ^\é.

Met een woordt dan : Sorghe ilTer van noode,

noch icmanr en moet (ich veel roemen oft inbeelden,

aloff hy teenemaelvaftftondc, ende geenen noodt

enhaddev,Tn vallen. Dó occafien , ende deghele-

geni;heydt overweldighcn al (lilf^yajohende onic

ftandtvaftigheydt , ende al ons fterck voornemen.

Dit moet ick met een ^hedenckwerdighc bcmerc-

kinghe,Py?//^mr^, ugaenbeveftighen, Daer was ee-

E nen



iien Be]dt-friijder,dievari wachsghebootfèrthaddc

eenen H^r^«/f; met de kolf inde handt, ende hiefee-

nen flach op tegen het monfter dat hy hadd* onder

de voeren ligghen. 'T beeldt wordt ghefteldt voor
'tvietjhet wachs begint te fmilten,ende wat J-Jfrc«/«

dreyght oft niet, fijn grammodighe poftuer en help-

tctniet, den brandt is hem mcefter, hy fmilt , endc
.

verloopt in d'afTchen. W^el hoe? dien ftercken Rtr-»'

cules? cnde die fijnen vyaridt onder de voeten had?
endc noch met fijn kolf was dreyghende ? fmilt die

by het vicrken? kan die geen vlam verdraeghen om
dat hy van wcecke ftofis ? ende wat fal van onfc

krancke Jonckheydt komen ? die onder iicht-veer-

digh ghefelfchap, naer'tghevoelen vanden H.Chryfo-

ftgmus
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jkmus,hc€ter fir, als de dry kindcrkens inden oven

van Babylonicn. 'T>3^aer w^onder dat
fy

niet en

fmolt, nochhacren verliep. Daerom iftalleeerbaerc

Jonckheydt ingheboren , dierghelijcke vandehandc

te wijfèn, ende geenfints toe-re-laren datfè in vrijig-

heydt aen-nemen. Hierop fal ick paflen eenen aer-

dighen treek van fcker loufFrouw , die (ich op ee-

nen ende den fclfften tijde vandiy van haere Servi-

tcuren heeft ontllaghen , op dat fy in geen perijckel

pft rug'fprake by het volck foude vallen.Defe alle dry

fwoeren dickwils menighé dieren eedt van voor haer

te willé leven eii ftcrven,ende fouden't voor een bc-

fonder faveur houden als wanneer fy iet mocyelijcks

fou gebieden, om op iet herts als op eenen toetfteen

E 2 hunne
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hunne loutere cndc oprechte liefde eens te proeven.
Dit hadde fy uyt den mondt van alle dry.Wat doetlèi»

Sy verfoeckt vanden eerften, dar hy (nachts tuflchen

elfende twcU uren geklcedt zijnde alseenen doodcn
foude gaen hggen op't kerck-hofm een graf dat dien

achternoenghegraven was, endedathy om geenen
waeromteeckcn van leven foude toonen. Aenden
tweede belaft fy hem als eenen Engel te kleeden,ende
ten twclf uren te gaen naer 'tKerckhofom dacr naer

eenen dooden te waecken en 'tlichaem te verfekeren,

macr met fulck, befpreck dat hy niet mocht kic-^

ken oft micken. Den detden leght fy op dat hy ghc-^
kleedt als eenen duyvel, fa! ten half eeri gaen op het
Kerckhof , ende hielen eenen dooden uyt het graf,

cnde



ende brenghen dien tot haeren huyfe fbnder te mo-
ghcn fprekcn oFc roepen. Sooghcieydt fbo gedacnj

iy verkleeden fich , ende oncrent middernacht gaec

den eerftenligghen ; den tweeden komt waeckenj

den derden is uyt om te haelen het lichacm. Den
dayvel vat het lichaem metde voeten, ende wilt het

op fijn fchouderslegghen: den Enghel llelter fichte-

glien , fy rucken ende fleuren den dooden : den

vyelcken vreefende oh hem een perte gefpelt wacr,
begint lich te roeren ende te weiren ; den duyvel en-

de den Enghel verlchrickren , {y ftellent op een loo-

pen, den dooden lecfe van achter >sracker naer, ende
is hacrop de hielen : en daet was fulcke vetfchrickt-

heydtonderallegacr, dat eenjeder feer naervanbe-

E
3

nout-
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noiuheydr den dooden voor goet foude ghefpecldc
hebben. Den uyc-gank hier van was, datfe van hacre
foo ghetrouwe ende dier- ver(woren Servitcurs nim-
menneerenheefc vernomen. Dac zijn die kloecke
Valentijns,die eencn rooFvoor de hel fouden haelen.

Dele magh wel van ghekick fpreken .VhiUrerte,

datfer foo goeden koop is af ghekomen : want
broodc-dronckenghefèlfchap is ghelijck als voghel-
Jijm; het laeteral van fijn veiren watrer ontrent wil
komen. Maer wat eene fwaritheyt , en wat eenen
herden ftrijdt hadd' den H.Auguflmus, eer hy fy felven
konde ontbinden? Het was van noode dat hem, (ït-

tende onder eenen boom, een hemelfchc ftem' inde
oorcn foude trompetten defe woorden; Tü/Zf, /r^e.

dat isy
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dat is^Nemt JeeJi.'TgQ\k\ dat hy de eerden keer open

flocgh een paflagie inde brieven vanden H. Paulus,

daer hy d' onfayverhcydt , droncken(chappen ende

dierghelijcke grove (onden dreyght met haere ver-

diende ftraffen» Welcke woorden Auguflinm (óo

diep int hert zijn gheroncken,dat hy de touwen en-

de kabels ( foo hy die noemde) van fijn oncerh'jckc

converfatie heeft onderbroken. W-^elcke kloeck-

moedigheydt ick in Auguftinus foo veel te grootec

acht, als ick fien dateer te meer teghenweir in wordt

ghevonden. Te meer,regghe i<:k : want Godt, die

maertwee menfchen en moeft hebben, Uojfes cndc

Aaron^om foo veel hondert duyfent menfchen van

[tso\Qkyf2LnlfraéldiQnVharao t'ontwcldighen'j ende

E 4 midden
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rnidden door een zee drcoghs-voets te brenghen,
d'weick alle-bey verre fcheen te \i'efcn niet alleen
boven menfchen krachten , maer felver boven allen
bope; die heeft wel fijn Englielen moeren af-feyn-
denomUffe,endeiljnHiiylVroiiwc, cndeifijn twee
Pocftters üvt een oneerlijck ghcfelfchap te trecken:
endc al walt faecke dat dele twee JoufFroiiWen
nochweynichinconvetfatiealdaer ghe Weeft had-
den, evenwel de vuyie liefde van dat pcckachtigh
Sodomakle^fde foo vaft , dat het van noode was dat
tieEnghelcn haermetghevveltfoiiden uyt«trecken.
Al was Ier/; noch foo rcchtverdigh,al was (ïjn Vrou-
we noch foo eeibaer, al vvaeren fijn Dochters noch
foo bnnoofeWaerwas fvvaericheyt in het fcheyden,

ende
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cndc in het blijven perijckel van te vallen. 'Tgaet al

met de menfchen ghelijck met de voghels : die het

beft van vlengh zijn , zijn dick wils de eranckfte van

voeren. ^

Macr fiet ctns^Vhilarette,^v at (brghe dat d'Enghc-

lendraghen voor twee Joutffou wen,die maer Ibm-p

tijdes en qnamen by lichtveci'd'.ghc ghe(ellen. Och
dat \vy ons eyghen-ièlvcn foo iief hadden l en nicc

minderafen wcirdenalhet ghene , niet alleen onfe

eer , maer felver den luyfter daer van foude konnen

minderen oft hinderen.' lek lefe op dit propoftby

den a Eer \v,P, hannes dcToüenaer een ghedenck-

Weerdighe ghefchiedeniffe : fy (al dienen om de

E 5 Jongh-
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Jongheydt in te drucken een teer ghevoclen, zW
Wanneer haer eerbaerheydtin twijffelfoudc ghe-;
roepen worden ; niet datick wilfègghen dat-men
tot fulcke uytrerfte remcdien behoort re komen-,
neen. lek hebbe ghekent, feght hy/ekerdochterhier
binnen de ftadt van Antvverpen^de welcke , hoe wel
fy ecrbaer van ghemoedt was , even-wel en koft de
opfpraeck niet buyren fcheut blijven ; >orant foofy
by iemandt was , die haer eerft fcheen ter eeren te

verfoecken , heeft van dien moeten hooren al oft fy

eenighe lichiveerdigheydt met andere hadde be-
dreven : waer door ghefchiedde, foo hy reyde,dat
fijn gheneghentheydt , ende vorighe jonfte van haer
begonft te walghen. Dit is haer foo op het hert ghe-

flaghen.
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daghen , dat fy op ftaende voet heeft eenen fenijni-

ghen dranck in-ghefwolghen^ waerfy oock Tonder

twijffel foude afgheboiften hebben, 'ten hadd*(aec-

ke gheweeft dat (èker ervaren Dodoor met een

ftoiue, endc peiiculeufe remedie , als den eenen na-

ghel met den anderen hadd' verdreven. Soo hoogh
-en foo groot was by hacr de eer-lafteringhe , cnde

het onghefondeert vermoeyen van ghevallen te heb-

ben !

OnghetwijfFelt,dit moet een eerbaer ghemoödc

teenemael fmertenjevenvveldnnckt mydat het noch

dieper wonde maeckt, als de ghenc felf, die onfe

fuyverheydt niet en hebben konnen verwinnen,

gaen achter rugghe (Iroyen , al oft vvy ons hadden
• laten



laten bedrieghen. 'Tis hedens-dacghs dickvvils den

loon ende het eynde vande kenniiïe en vande Hefde.

Den foetften wijn wordt d^n fcherpften azijn. Een
gheHjckcnilTe , PhtUrette, die ter eerder opfichtghe-

vat can worden. Scker Hof-pop hadd' op haren erm

ecnen groenen Papegacy , die aerdigh had leeren

clappen : macr ter-^w^ijldi%de Jouffrouvv haer ver-

maecknam in dele bevallijcke woorden/oo macckt

hyvan achteren vuyl haren iattijnen rock , en daer

bleefeen leehjcke clad op hanghen.Vleycrs tonghen,

en pluymftrijckers monden Tpouwen in onfe te-

ghenwoordigheydt louteren honigh, macr achter-

ruggh* braecken fy de gal uyt met volle kelen. ïck

weet een, dier haer decltamelijck afghchadt hecfr,

aU
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aKhoe-wel dat noch op haer eer , noch op hacr ghe-

flacht 5 noch op hare fchoonheydr , noch rijckdom-

raen het minfte en was te fègghen ^ alleen was dit

haer onghekick , dar fckeren Joncker onftantvaftigh

Was in hare liefde, en (oo verre is ghekomen, dat hy

hier en daer in het ghefcirchap vande vry-borftighe

Cameraden ghingh dicf*ghewijs ind'oor fefclen al

oft haer de JoufFrouw hadde veiloopen. Dan (y en

viel oock niet flincks, maer bencifensecnfin-rijcke,

ende fch^.mpere {childerije,die fy hem vereerde,heefc

hem dcfen nae-volghenden brief met een fcherpe

penne ghefchreven, ende door hare Kamenier ghe-

fonden;

Ue^
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Leefi eens Fcnijnigh-flanglicn-bloedt,

(Mcefukksfi naem dientghj ghegroet)

Lceü defen hnefaen ughifchreven :

Wdcrom is'tdatghj mj foofiaet

Met valfihe rugh-fpracch^achterftraet ?

Seght eens^ wat heb ick^u bedreven f

Wat onliiïi, oft vvaf^haet, en nijdt

Beeft u gbecropt met helfcben jpijt ?

Watfvvertegal hebtghjghefoghen ?

Heeft u dan een Leeuwin ghebaert?

oft hebtghj eenen draecken aert ?

. Gbeen vrouwen borji heeft ughetoghen ?

Woefchdt den aenvangh van't beghin !

Wat dieren eedtfiack^daer niet in

ym



Van my tot echte wijfte trouwen >
.

Ben teder wie u driftenfagb,

Diefeyd' terfiondt : Dees louffrouvv magh

Een kercl^op alfijn woorden bouwen,

Ghjfondt mj eens een gulde roos

Ghéjlotenineenjilv'redoos,

Daer opftont : Aen m^n Uyt-verkoren

:

Maerfchoon degbiftwaer r^pchfoograoti

Wanneer het hert blijft emkel loot,

Soo z,ijn defchencken al verloren.

Jck y^eet, 'ten heeft noyt goeden val ,

Dat haer een loufjroü^ prijfenfal,

Enjioffen op haerfrtffche leden%

Des met te min hoefchoon ïckj^as^

Dat



So

DMfagh kkjn't Veneetfch ghelas.

En hoe mijn aenfuht D^as beffteden,

Ick^hebb' ü ovck^, rmjn-eedïgh Gaft,

T^oih met u ejg hen brieven vaft-^

Sy z^ijn met Vlos^fy toe^ghebonden,

Ghyjloot'fe toe met ditfaveuri

In *tyi?as ghemejnltjck^groen (oleur, ,<^

AhdiefougroejenfaÜeflonden, ^'

Maer neen, nufie ick^ metter tijty

Datghy maereenen Vdfchmdt ^^r, -

Denfltmften dtér is t^ vinden-y

Het alder-'^anckelbaerfie rÏ€t

En isfoo onJlantvaBïghniety

Alftaet hitmdden ïndi Ipïndm.

Van
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Dan 'tghene dat my *tweefte kiueghty

h, dat tek een foo ri;ckj Maeght,

Hadd' keus van eerhacr Serv'itenren,

'K en kenn van hier, {^heloofje dat ^)

Tot d'ander eynde vandejfadt

Nief een oft hj mocht mj ghebeuren.

Op n:ijnca(ieel, en edel bloedt.

Op onsgbejlaebt , e:i 'sVaders goedt.

Wat hebtghj Lafleraer te [mallen ?

De Ueerlijckjiejdt van BefJe-vaeïy

Me t dujfent ponden alle jacr,

Moefi metter tijdt op mj vervallen*

Behtghj het mwfie krieligh Ti^oordt

Wt mijnen mondt J^tl oytghdmrt ?

F
'

^
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Uehtghj oyt dertel oogh fien lonckjti ?

^ïW^aetyghj hebt nt) veelghevleydt^

MdCT alles Ttnerdt u af'ghefejdt\

IckJVdchte mj oock^ voor de voncken.

SoofujvtY als een Leliftaet

Wanneer dat haer de Bie verlaec,

Ghelijck^als z,ijn haer H^itte gronden,

Soo bleef tekjood^den heelen tijdt,

{Schoon datghj nu een tiorfel^ijt)

In allen aenfpraeck onghefchonden.

Ku fegbt eens : Was tntheele landt

Weliemandt foeter van verfiandt.

Om een ghefelfchap re behaghen ?

Ick^ hebfoo memgh langhen nacht

Met
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Uetgrooten onluft over-hracht,

En dan voor u de lujt ghejlaghen.

Maer neen yghy zjjt , dat fte iekji^el,

Ben Tjger 'm eens menfcben vel,

Als u defnaren oock doen raefen ;

Diesfibeurdy nu yüijn eer^ en bloedt

^

JEnmoort mimfaem met koelen moedt,

Engaet dejladt vol leughens hlaefen.

Wat mejnt ghj dan , ramp-faltgb Tiel >

Bat Godt nojdt op foo boofe zJiei

Sijn toornigh preefdt eens fat gaen "betten ?

Uy kan foo licht als met eenfier

V treden met het bliekfems vier^

En heel en alm polver fetten.
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E« al en voeUj noch gheen plaegh,

Daerom verfpaejt-fe aÜe daegh ,

Omf^aerder over u te dalen

:

Ven donder-jlaghdie Godt u drejght

Sietchjvmnuafalghenejght

Om a tot ajfcben gaen te malen,

Ter-^tjl let op deesfcbïldcry,

Sygaet u aen , hefiet-fe vry,

Daerom heb icl^^fe a ghefonden :

Slet hier hoe dat heel grootfenijn

Dejlanghen^ en ferpenten z,ijn'y

Maer 'tmeeftegtft light inde monden^

Al had een ader in het kjfujt

Al haerfenijnghefpoghen uyt,

F 5 En
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In mj daer met int lijfghepghen,

Uy dunckj dat ftdckeftrajfe "^óndt i-

Mynochfoud' laten meergbefondt y

'Tültckerflangh' alstongh' te draghen.

VaeromfooT^enfchicJ^datdeleught

Die in U^i/ gaen naer dertel vreught,

Hadd'eens met my haer open ooghen

:

Want yi^ie dees lancJ^ers veel betrouwt,

'Tts 'donderfoo't haer niet en rouwt ^

Intejnde wordt fy al bedroghen.

Tluweele woorden overvloety

Bn fuycker namen wonder foety

Dte worden dochters wel ghemeten ;

Uaerfchoon fy fraey voor d'ooghen z^ijn^
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Denfteert voert onverdachtfenijn ;

Sj noorden van een tongh ghebeten.

Leeft ghy dan Wereldtfoo^ met mj ?

En is de deught gheen fchimpen vry ?

Ukj^tl het elders eens verfoecken ;

Wanneer het hertin Godt eens rii^,

Dat heeft eenfoeten vasierru^,

Datfalu duyfent-mael vervloeckjn.

Wat dunckc u , Vhilarette , vande vryigheydt van
dcfepenne ? eenteecken voouwaer dat-(f^ niet mee
allen en had op haer leverden als d'eerbaerheydc claec

is, dan is dieghelijck aen de doeken die van goede
ftofzijn ghegoten, enganfch engheheelzijn ; want
de(è , foo-le gheüaghen worden , iullenTfe terftondc

F 4 eenea
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eenen hellen clanck en gheluyc gheven.Het befte van

al waer,gheen verfchooninghe van doen te hebben,

om dat dickwils , oock naer d'ontkhuldinghe , een

achterdencken ghe wortelt blijh indeghemoederen

vandeghcne die de lafteiinghe aen-ghehoort heb-

ben. Vooifichtigheydc dan» voorfichtigheydt, 6 eer-

bare Jeughr , in uwe groene jaren ; treedt niet inde

voedtftappen van Dina , oh ghy fult u ficltjen clad-

den. Bemgheydt , Reynighejdt: , en bltffje t'buys , fao blijfjC

'kuys, In Mamerens falet , dat is , inde Maeghden-
fchants,moetghy de wacht hebben.Sonder dciè wa-
kende oogh falhet altijt metfchade oft met fchande

af-loopcn. Want ghenomeadat een dochter fonder

achterdencken zy , ende eenighe vryigheydt aen

Jongh-
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Jonghmans toe-Iaer, (iet eens wat ongherïiack daec

uyt can nj(ên.\<7'ant oh fy fal met dien trouwen,oft

niet ; foo jae , *tfal naeder- handt occalie gheven aea

hondeit jaloerfche ghepeyfen als fy ieinandt vande

ghebueren vriendelijck fal aenfpreken , oft Tonder

crgheens toe-lacchen. Soo niet? wat flechtigheydt

aen eenen die ons altijdt vren:idt fal zijn,iet toe quet-

finghe onfer eerbaeibeydt te ghedooghen ? Neemt
datdieuecre naéder-handt eens met manden uyt-

draeght : want fulcke pafteyen worden gheroeyn-

lijck ontdeckt ; En memandt enfilfijn vyer foo keghfto»

ken^oftfijnem roock^fal om-hoogh cltmmen.T>a.Qïom ver-

maen' ick u, Fbilarette , en in u alle de Jongheydt , en
met de Jongheydt oock vaderen moeder die defè ten

jaft {lacn,en ick fegghe

:

F
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longhejdt fcbouD^tdie avondt-firaetjens.

En breekt afdtefefel-praetjens ,

Steekt u tngheen doneks^gaetjem-y

Vte dat doen ^ijn vujlLatidaetjens,

Trotfe Sloorkcns^ Boffche Maertjens,

B ie van 'f?norgbens kjollen haertjens,

*Sachter-noensjlaen op de fnaertjens^

'Savondts [pelen met de kaertjens.

Die daerfitten aen de dearkcns

Vol vanftrkksn van eoleurkens»

Enfooprat zijn nietfaveurkjns.

Van die nïeü^ Variijfche leurkens^

Bte daer draghenarmofijntjcnsy

Bloemen^ tuyll^ens^ roofmarijntjens.



spreken fch'ter als Seraphijntjens,

E« fy leven als def^ ijntiens.

Daten doen g heen Plnlaretjens,

Op haer Vanghen vol roofetjensy

Noch baercleeren vol civetjens,

Maer haerfielen die z^ijn netjens,

Ichjbidd' u Ouders let^ let op die teerefpruyten.

Want kjnders zijn foo broos als zijnghelafen rujten^

Ickjfidd' u Ouders let^ let op onnoofeljeugbt,

'lts dan 't oprechtfaifoen van 'tplanten vande Deught.

En voorwaer, is't dat eenen die een dreve van

jonghe eefters , oft van popeliercn fet , de feWe be-

kleedt, cnde wapent metdoorens, opdatgheen
jon^h



jonghe kalvers oftbeeften daer teghen vrijvcnde di'c

vanden wafdom oft rechten fcheut mochten be-

rooveni wat en ftaet de ouders niet toe om de plant-

foentjens van hunnen eyghen ftam te vei(ckeren?

Soo ghy hier onachtfamer in wordt ghevonden als

het behoort , ende den toom langher ghceft aen u

kinders als de vaderlijcke forghe vereyfcht , foo en

foude ick niet verwondert wefen dat het fpel tot

nae-deel van eerbaerheydt quacm af te loopen.

Want hetgaetmet de Jongheydt ghêiijck met de

mugghen: als fy den heelen dagh indeSonne ghe-

danft hebben , dan comen-fe 'savondts leelijck inde

keerfc te vlieghen*

Dacrom



Dacrem, o longmjdt^^acht u ^f/.

Want aüefpel en is gheenfpd',

Men hoort als*tjpeltj en isghe-eyndr^

Vatiemandts eer oock^isghefcheyndti

En dttghefchiedt van dagh tot ddgh^

Van meer als ick hier noemen magh\

Daerom en komt-fe niet tenaer^

Iddtr Ut of H^en Nieuwen-jaer,

9i
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De liefde , ende glietrouwigheydt in den Hoinve-

lijcken Scaec moetdueren tot hec grafroe.

ICi^^f /^rfrGheeftjeas 'm hctheelr^

En dat int bedt '^at anders [peelt

:

Uter jlaeter ecnen met de lont^

'Een ander draejthtt ivichjen ront^

Dees jaegh't den vier-f ijl in den 'ï^inty

Den vierden Socc- zcxifiaet, en fpint:

*Tz,ijnyiêndtf'Ojn lonten Tvacrjejicty

Macr 'tïs ^rff anders dat 'thediet:

'Tfchtjnt kjnder-'Ji^erckJi'el alghelijckj,

In 'tïs een lefs' voortHouWflijcl^*

, Wan^
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Wanneer de lont een vlammefniaeckj,

Soo dat ff in een hoolgheraeckt^

Dan fmoockt het vjergheduVigh aen,

In Ti^eet daer nojt van ujt te gaen. .

'rz.y datghj een Parade doet,

o/f yi^el bj nachten ^aecken moet,

Of^'dt marcheren achter landt.

De lont hlijfi altijdt acn, en brandt :

Het vjer dat fmoort, en vonckt, en eet

De lont tot op den Uctftèn heet
^

Tot dat fj ts waerftofen as,

Dïe eersi van T^erck^hevlochten t^as.

Soo ü verpandt hier binnen gaet^

Het oogh-menkt op den EchtenJiaet*
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Voor'^aer, de ttoutü> van *t UouTifdijck^

Ueet^efen als onderffdijck^ \

Noch vnendt, noch matgh^ noch ^ie het z,jf^

Noch baüinghfchap, nochfiavernj,

Nochfchae, noch fchand', noch hardenfloot.

Noch (mert, noch fijn, nochfelle doodty

Noch iet, Godt gheef hoe groot , hoefvi^aett

Magh connenfchejden d'Echte paer^

Soo datter als een fiaele trou^

Moet vvefen tuffchen Manen Vrouw ,

Tot dat-fe ^n m fiofverkjert.

En vandel>lood:-v/cz over-heert,

Soofietje inde felffle plaety

Hoe m't verfchiet de Ltefdefiaetf

G ^f*
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En fi^at de Doodtftampejt^ ofc tmïï,

Bc Liefde blijft gants onverbae^-^

S*is vangheen cleyn gherucht verveirty

Soo dat'fer lujitgh teghen-li^eirt-

lae derft het Spoockfelfs tajien aen,

M M>acker onder d'ooghengaen

:

Want Liefde li^ijckt nojt eenen voet.

Schoon d'een voor d'ander lijden moet.

Voorts als ick^op den vyer-pijlfiey

Soo leer* icJ^nocb Ghehoude-lie,

Hoe dat ghy 'thertefwaer, en aerts

Moet fomtijtsjlïeren hemeïSvaerts,

Moetfomtijts heffen uyt hetfandt,

Enfchieten 'tttasr ha Vader^Undr^



Wantfchoon ghj nu ghehonden zijt.

En zjjt u eyghen [elven qtitjty

'Enz.ijtvoortaeneen anders deel

j

Ghy zijt en blijft aen Godt gheheel.

Het ^te-i'u dan verbindt^ oft trouWty

Weet dat Godt d'oudsle brieven houWt,

BnfoO'jefoo den hemel viert

^

En *thertefomtijts hovenftiert.

Dan is u Godt naer 't Houvvelijck^ ,

tslochfchuldighfijn fchoon Hemelrijck^

99
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AENSPRAECK.
^ "T^ Ghebeurde , VhiUrette, dat twee uytnemende

1 viienden, ghelijck Tylades en Oreftes ;
ghelijck

Davtd en lonathof, eens by den Godt Vulhnus , eetien

Smidt van fijn ambacht, quamen , ende veiTochten

wel eernftelijck dat hy-fe eens in fijn rnrifTe foude

willen ftcken , en van twee een maecken. Vulcanus

ontfchuldighde fich , fcgghende, niet teghenftaende

den hamer de croon droegh, even-weldit werck
gingh verre boven fijn aen-bceldt , ende fijn konfte.

'Tis foo : maer had hy kennilTe vande waerachtighe

Kmh ghehadt , hy foude aenwijfinghe gbedaen

heb-



hcbbeft,ahijdt voor Man en Vrouw aenden Hou^e'

lijckjn Staet, \^anc wat is die anders als Ben Sacra-

ment^door lm '^elcke Man en Vrouwe ^ettelijckyerhondtn

Vs^urdeuy ende gratie ontfangben om kinderentot Godtsgio"

rie op te hrenghen, foö dat-iè nu met ^tMe^maer eenal-

leen en Z4jn.i Ghelijcker wijs dan van twee II een H
wordt ghetrocken, alfoo oock van twee vryende

onghcbondenperloonen moet maercen hooft, wil,

en hert wefen ; *twelck ghefchiedt als Cy door de

weder-trouWjdiefe malckanderen gheven,in defèn

ftaet vergaderen ende vereenight worden.

Daerom en is't oock nietfonder voov-bcdachten

raedt > dat fy malckanderen eenen Trouw-rinck

ichencken. Koften fy die acn malckanderéns herten

iMaith.i^^ G 3 fteken.
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fteken, fy fbiidcn't doen, om dat daer mede als ghe*

vanghen te houden , ende re veifèkeren. Maer (oo

dit niet en can ghefchieden, fuo worde dienghefte-»

ken aen den vingher dacr een hert-fenue inloopr,en

langhsdiecomt denringh derghetrouwigheydthcc

hert als te roeren. Soo hoor'ick dat over cttelijcke

jaren feker Joutfrouwe in de(e ftadt van Ant>5^erpen

ligghendeop haerfterven, haren troii>5r-ringh van

den vingher heeft ghetrocken , ende die haren man
ghelevert, fegghende , dat fy dien alfoo ghétrouNre

Vrouwe wederom gaf,als fy die fuy ver maeght had-

de ontfanghen. Dit hert was immers foo-daenigh

als de Trouw, cnStaet , ende Godt vereyfchtendc

gebiedt. Anders voorwacr liep het afmet de Konin-

ghinne
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ghtnnc (4) tangueth ten tiide vanden H.Kentigemus :

want (y verlieft zijnde op feker Hovelingh, heeft ha-

ren houwelijcken Staet te buyten ghegaen, endc aen

den felven in't heymelijck vereert haren trouw-

ringh. Dit heeft den Secretaris, achter de faeckeghe-

raecktzijnde,aendenKoningb ontdecki-.den welc-

ken met defen Hovelingh op de jaght uyt-rijdendc,

foofyeens vermoeyt ondtr de groene tacken gin-

ghen ruften , ende den Edelman in (laep viel , hecfc

Sijn Kon, Majesieyt acn den ringh, dic hy onbedachte-

lijck droegh, ghefpeurcdat d'aenclaghinghc ende be-

fchuldinghe vaft ginghen.Hier op heeft hy hem dien

al foetjens vanden vingher gheftreken,ende op ftaen-

a P . Boliandus Acia Sanciorum i l^lanutir.

G 4 de
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de voet in een diepe rivier , die daer voor-by fchoot,

ghe slorpen •, ende noch den (elven avond c den

linghvandeKoninghinne af-ghcvorderc* Defe.iien-

de dat alles ontdeckt was , heeft haer toevlucht toe

den H.Kentigernus ghenomen-, die eenen van fijn Re-

ligieufen heeh uyt vifTcken ghefonden , ende door het

ghebedc vanden H.M^«, ende Godts ghehenghemlïe

kreegh hy noop van eenen vifch die den ringh had"

inghelwolghcniden 'welcken behandight zijnde aen

de Koninghinne \ heeft haer daei* mede verdedight,

ende voonaen trouw', en ringh beter in achtghe-»

nomen. "Wat d'occafie ghcweeft is van d'onrrou-

Avighcydtvan defe Koninghinne , en wordtin de

Hiftorie niet vermeit. Maer foo iem^ndt wilde on-

. der-
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dcrfbecken , cnde vraghen , wat redenen hedens-

daeghs tot fulcke onghelucken den wegh al vvac

openen ; mydunckt dat ick het meefteonghelijck

niet en (oude hebben, al vvaei't dat ick een deel van

de fchuldt op d'eygnen ouders qaam re legghen , als

fy tot onghelijckeHouwelijckcn al te fecr aendrin-

ghen, wacr uyt naeder- handt menigh miihoeghen,

af-kecr, ende verwijt komt te groeyen. Hierom
moet ick tot onder-richtinghe der ouderen, ende der

ghenedie (ich fulcke faken ondenvenden , denacrr,

ende den eyfch des Hou .velijcken (laets in de voor-

ghemeldc Letter eensdLiydelijckaen wijlen *, want
ghelijckdcH noyt fchoonderenis , dan alsfyghe-

maeckt worde van twee II die malckanderen in

G
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hooghdcdickte, breedde ghelijck zijn; dat oock al-

foodefen bande en Houvvelijcken Scaetdies te beter

iSjhoc de twee dietrouwen,maIckanderen inghe-

flachte, middelen, jaren, roeie,ende Godtvreefendé

ghcneghentheden zijn ghelijcker. Soo hier van groot

verfchil tuflfchen bey liep , 'twaer wonder dat het

gheen onghenucht en veroorfaeckte : want onghe-

lijckc, foo-raenfeght, peerden trecken ahijdtqua-

lijck: maerdaer ghelijckvormigheydt is van alles,

daer is liefde en ghetrouwigheydt in alles. Tot dien

cynde begheerden (bmmighe dat-men een oogh-

merck foude moeten hebben op het inten vande

boomen. Want <t Plinius feght, dathctdickmaelsis

ondervonden , cnde overfulcks voor eenen grondt-

zUb,i7,c.^, reghel
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r^ghel magh ontfanghen wordcn,dat gheen boomea
beter gheint,ende inghelijft, ofvereenighc worden,

als die een fchorlTe hebben vande fèlffte natuer, endc

Wekker vruchten op eencn tijdtrijp worden , be-

ncf&ns deover-een-cominghcvan foetigheydt, ofi:

amperheydt der vruchten. Dit is dienftigh onder de

boomen onderhouden ; ende foo her in't verkiefca

van defen Staet van ghtlijcken in acht ghcnomcn
Wordt,ibo en can het niet als vrede,gheruftigheydt>

ende ghetrou wigheydr by- brenghen. Wat meynen.

wy dat d'oorfake was, dat den knecht van Abraham

gheen ander teecken voor toe-comende Bruydc

van ifaac wilde aen-nemen, als dat hy een jonghc

Jouffrouvvfüude ontmoeten die hem (oude te drinc-

ken
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ken gheven, gheen vermaen makende , noch oogh-*

mcrck nemende op fchoonheydtjrijckdommenjghe-

flachte \ hyw ift dac het huys van Abraham bermher-

tigh vvas,endc de pelgrims roeghedaen,en overfulcks

dac het van noode was oock een dieighclijcke op te

{peuren. Gheli;ck. het mctterdaet ghefchiedde: want
hy vondc die fchoone Kachel ontrent den pur, A\q

hem, endc U]v\ dorllighe kerneis terftondt de water*

kruyck met alle bcleeftheydc dienfleiijck heeft acn-

gheboden : vvelcke vriendelijckeonthalinghehem

was als een verfekeringhe dac fy de uycvercoreii

mocfte vvefen , en heeft-ie oock op ftaende voerde

trouw- juwcelen ghefchoncken.Godrgaefdat ieder

een fijn pijlen nacr dit wit fchoot, ende fuo grootert

oogh-



IOC}

oogh-merck niet en nam op luft, fchoonheydr , ende

meer andere fulcke ontftantvaftighe goederen ; ick

vcrielicr' u.VhiU) ene, vvy fouden hedenfdaeghs oock

meerder liefde ende g;hetrou\vighcydr vinden. Wil
icku dit eens oogh-fchijnlijckin ghelijckcnifle'r^t-

drucken ? Hebt ghy noyc by een backers elfc-mut-

laerdeken, ofc aen een lichr rijfken u fitten w ermen?

hoe vlickert dat ? wat een hooghe vlamme ghevct?-

hoe dapper w aft die aen ? 'tis van noode dat-men

achrerwaerts fit om fijn cleederen nierjre branden:

maer binnen een half quartierurs dat gloriken , en

vrachtjen is wegh , en den heert met weynigh luttel

affchen bedeckt,beghintallengskensfeverflouwen,

in teghendceleenen goeden eycken rautfacrt , ende

daerop
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dacr op fommighe half-houten , oft w if-houtcn , al

gaetdie wat tiagheraen,gheeft even-wel eenenbc-

ttandighen , ende langhdurighen brandt. Jae als het

herdt hout vcrteirt is, dan wermt het goedtghefel-

fchap iich noch by de colen tot den avondt toe, als

het rijdt >*'ordt van te fcheyden.Soo ooclc de trouw-

liefde alleen ghegrondt op uytw^endighevergancke-

Jijcke fchoonheydt , oft dicrghelijcke aenlock(êlcn,

(gheen acht nemende op de beftandighe gaven die

in dufdanighe per(óonen wel voor het eerft behoor-

den overwoghentezijn)is een cort vyerken daer-

men fich luttel tijdts by plcegh te vvermcn. Dacrom
feggh' ick oock crghens in het Mafker^ onlanghs van

roy de 'Wereldtaf-ghetrocken:

Vic
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Dïeeenenfot

Trm^t omfijn kjt^

Verlteji het (et^

In houdt den for»

En die een Wijf

TrouM ojn'tfchoon lijf^

Verlieft het lijf̂

Bn houdt het Wijf

Dat is: Goedt, en {èhoonheydt,endeminne-vi{èva-

fèrijkens vergaen , maer de deughc , cerbaerheydt,

voorfichtigheydc , ende dierghelijcke gaven, die de
ongheftadigheydt des tijdts, ofce fortane niet onder-

worpen en zijn, ende metter tijde oock rijckcr en

fchoonder w orden,waer die paercn,en ficb cTamea

voeghen.
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voeghen , daer fal eenen onverbrekelijckcn bandt

ghevonden worden \ foo vall:, dat den tnenfch ,
ghc-

lijck a Adam feydc, verlaten fal vader en moeder , ende

aenfijn vroul^eghehecht blijven. Tot bevcftinghe van't

voorleyde, gaet eens met u verftandc , en ghepey fen

inden winckel van eenen fchrijn-weickei* : lïet eens

twee berders vatt aen een ghclijmt , ick fegg/i' dat-fc

nerghens lleickeienzijn, alsdaer-fe ghclijmrzijn,en

dat-fe eerder Tullen Tcheuren van hacr eyghen acti-

ghewaflen hout , als daer het is by een ghevoeght:

Ick bidd' u paft dit oock eens den bandt des Houwe-
lijcken Sraets toe, ende ghy fulc bevinden,dat ick (oo

verre niet buyten propoft , oFc de waerheydt en heb

ghefproken. Dan ora diefwil dat ghe("chiedeni(ren

zQemf.z, ftercker
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ftereker en dieper inde memorie ghedruckt worden,

ende oock ghetrouwer by blijven , fbo laet ons .die

voorghehaelde eens becrachtighen met de liefde van

fekerJouffroLi^^e, die haren man oock in een deal-

der-ongheluckighfte forcnyn , ende in een alder-pe*

rijckeleufte rej^fe isfao ghetrouw als goudc gheble-

ven.Ten tijdedat den Edeldom fijnen roem droegh,

ende voor groote eer hiel,vremde,ende üythcymfche

landen beichermt , ende beden te hebben, ifïèr fckcr

Edelman ^ met nacm a BertulfuSy beluftghe weeft de

Mtddelandtfche z.ee over te fchepcn , om het loodtfche

lande van VaUftma eens t'acnfchouwen, omdat hy
wiftdatdefaligheydtdes wereldts , endede verlof-

(Inghc van het menichelijck gheflacht daer gevrocht

a Acropifita ?^^idermmnh H W as.



Tvas.Hy had <]aer beneffens tnenighmael ghehoort,

dickwilsoockghelefenmct war een blijdlchap fïjnc

Voor-oiiders die aerde met tianen hadden overgo-

ten, cnde dat-fe foo in het hert gheraeckt wierden^

datfy,weder-ghckeert in het Vader-landt, fbo ver-

anderden van manieren, al of
fy niet in Duytjlandt op

den oever vanden Rhtjn , of op den Donau^-jlroumy

maer oft fy benetfens de beken van Qedron^tn aenden

voet van C<j7v4nc« gewoont hadden.Hy wildedaer-

en-boven gaen beiichtigé de landouwe, waerlanghs

Mojfes met deXinderen van I/J'4e/ghetrocken was,

(jch vaitclijck inbeeldende, dat,daer Godt loo over-

vloedejijck her Iiemels broodrghereghent hadde,hy

daer gheenen ftaelen hemel vindenen foude.Somma

hy vondt iy fdven in>jrendelijck door cen^pübeken-



115

dccrachcghedreven om de H. Pelgrimagie te aen-

veerden, endetcr eeren Godrstc volrrecken.Soodan

B^rzulfiis g4et met ernfljich tot esnfchip-v^ert ruften,

Zn wil eer corten tijdt befsylen yremde cuften:

Hy tdelt naer goedtghelcy^ftjn re^f-ikedt'^ïcrt gecocht^

'Enalvvatdtenftigh ts,wordtJhe^h by een gbebrocht

,

Maerfijn hedruckte Vrouw die vodt hec bitterfcheyden,

EndU vervloeckt betfihip dat hemfal buyten leyden,

Inwenfcht de Vloot mgrondtydie haerfoo weerdepandt

Gaet veeren van haerfijd\ en ujt het Vader-landt,

En alsfy overdenckt *tperijckel dat-fe lopeny

Die landen gaen beften en trecken uyt Europen *,

Alsfy een bol tempeeft,]ae toorens boogh verheelt^

Mn als (m rooversfthtp tnhaer gbedacbten [{QÜt-^

Hz AU
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Alsfypey^op A\gkrs,enop die vreede haven

Daermentgbedel hert inoetindeploeghgaenjlaveni

Dan comtdie bleecke vrees doDdt-vervven haren menf,

Waer op voor defen rijdt piier appel-hloefemfiont.

Maerfoo den Oofien-vvindtficbvaji begonfttefteüen,

Bndateenvvacker kpuvv dez,eylen dedefvveüen»

Infoo-men blies aen boort ,foo hy nufchejden fouvv,

Soojlondt het droevigh huys vol tranen en vol rouw»

Sy vlecht hem om den hals, s'en vvtl/en can nietfcheyen^

Sj bidt hem dat hy blijf\ ofthaerfoud' mede leyen;

Sjffuchtyfj kermt, fy weent, Jj ïierftfchier daer-feftaeti

Sy noemt hem Vriendt^en Man,en Hert,en Toeverlaet.

Hyfelverjiaet beroert met tranen over-go ten^

fM voelt door haren drugk^fijn eygbm hert ghejlotoi\

Utur
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Maer foo hem vviertghefeydt datancker vvasgbdichty

Soo maeckt hyfich oockjos^en vlucht haer uyt 'tghejtcht,

Dderftondcn op de ree met menigh honden menfchen

'Die hen behouden rejs^ en weder-com^e vvenfchen-^

Syflughs, op haren bouw daers' tnde venïler lagh, .

Van vvaer-men diep inzee^ en hedde Vlotefagh.

Anfberta vvterdtghevvaerhoe dat defchepen drijven^

Vies valtfydaer voor doodt , haerbleeckeledenftijven.

De Camer'^maeght die loopt, het heelhuys is bevreeÜy

En roepen metgefchreeuvv : Me-vrouvv geeft harengeeft.

Ter-vvijl gaet in het diep de heek fchips-armade^

Enfnijdt degroene zeegen drijft op Godts ghenade.

En looptfoo bier als daer voorbj eenfteyle klip.

En golven berghen groot die drejghen 'tvluchtighfchif.

H 5 T>9
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De vloot die raeckt van een ghejlïnghert vande haren^

Soodat-fefonder hulp, en[onder bjftandt waren;

Als op den felven tijdtin't kriecken vanden dagh

"Roept eenen vanden maft dathygalleyenffgh.

Bet vvicrdt een kalme zeeJoo dat de feylen honghen\

Dies roeyt den Koover aen,en comt op hen ghedronghen.

En hanght de bloedt-vlagh uyt, hetfchtp wort aengetaft,

E» met den derden fcheut verliefetfijnen maft.

Men dampterftracks aen boon,men entertfonder wachten i

Menfpringhter in het rujm^men kerfter met gants erachtAi^

Menfchietet altemaeltot op het hemde uyt,

Sy maecken heel het fchip tot roofdengoeden buyt.

Beitulfus wordtghevoert int midden van Turckjjcn,

M valt opftaende voet tn fvvareftaverntjen»

Kout
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Èiout ^ater, enf^ert broot dateethyjml hetjaer.

Al oft hy eemn bondt, oft vuylen rekel Ti^aer,

Dart moer hy over dugh dtfïvaerefloegh gaen trecken^

Eti in een Upghgreelftjn leeuyteeugaen recken,

Enfoomen aen def^mgh kan iuercken dat hyjlitft\

Soo ^ordt hy nut def'ü^eep in nemen hae^ ghel>aft,

OnderrulTchen Anfberta beweent daeghelijghs

hacren lietften Man, niet oft fy hem uythet Vader-

landt, maeruyt defe ^orereldt hadd' fien fcheydcn;

haer dimckt dat hy van nu at al is begraven , endc

diefvolghens foo fluyt (y haer op in ecnicheydt

ghehecle daeghen : fy en oiitfanght , noch en doet

gheene vifiten: (y leghtaWledie blij coleurcn, men
bemcrekc aea haer met de mindQ Modi :, fyfpieckc

H 4 wey-
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weynighjfelvermethaere Kamenieren ende Staet-

dochterjcns ; allen hacr vermaeck is vvcenencnde

kermen , ende weemoedighe hertfuchten ftorten i

voor het beidt oft contrcfaitfel van Bertulfus, dat bc^
nefFens hacre fchilderije in het Salet was opghehané

ghen. Haere Mufieck-bocckcn ligghen achter de

kift, ende de Luyt daer fy alle de meefteis van dien

tijdt verre in overtrefte, die is ontfteldt, ende over- ;

breydtmet ipinne-^x^ebben, de w^elcke fomtijdts

door het kermen van Anfberta ghelijck eenen droe-

ven Echo fchijnt uyt medehjden te fuchren, ende ee-

nen droeven galm ende weerklanck te maecken.

Saiick, fèyfe fomtijdts, mijn daeghelijcks fpcl , mijn

vrolijck finghen achtervolghen , al oft ick de weel-

dighftc
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dighfteD4Wf waere van de wereldc ? cJaer mijnen

herten-liefllen Bmulfus miffchien fit ghcdulven onder

die yfere boeyen ? oft blauw worde gheflaeghen ,

ende gaetfuchten ende kermen, cnde van pijn huy-

Jen onder de groen eycke klippels f ick vrees dir, en

veel meer om dar eenen ongheluckighen llae: de

naefte vrinden alcijdt wordt verfvveghen ; waerder

jet goedts , de boden fouden vlieghen. Soo fprack

Amberta, als wanneer op hetonvcrwachrfte eenen

briefhaer wordt behandighc ra^t de eyghen handc

van Bertulfm ghefchreven: (y kent het ghefchrift, kuft

den briefduyfenc-mael, breekt hem open meteen

befondcrc blijdtfchap. Den inhoudt was defen:

H 5
Mijn
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Mijn alderlUfïle Hujfvrouyi^e)

ICkJi^enfch u uytgront mijns herten eenen goeden dagh

die ickjelver niet en he bbs-.'^ant ickben den katijvigh"

Jien menfibdter leeft. Jck, benghevanghen vande Vrcethejt

felfy de dooi over alfoo vreefelijck^ is hier eenen ^en^chi, dila-

terende traenen z,ijn mijnen dranckj^ mijn bedde ^yn boejen^

myn yirerckjs het trecken vande ploegh;den loon z.ijn bloedt*

ghejlaeghen. Allen troosi vlucht van mj. Alken als kk.mijn

ooghmjiae op den hemel , ende mipi ghedachten otf u , dan

Tfpord* tck^verflerckt.Sooghymy noch lieft ^ komt enfiet

JiPaeTickJ^en. Bertulfusen heeft geen hope als in Ansberta,

die



die hem metgout endefilverfal verlojferiy oft ander middel

fal moeten vinden, Vaert ^eU uyr mijnen kerck^r.

V. E.

Alderghctrou^jlen Bertulfus tot de doot,

die tck^daabelijckjfterve,

leken weet nier oft de (èn briefuyc-roeerder ghe-

voelen wicrdtghefchreven, ofc met grooter dcoer-

heydt wierdt ghele(èn; elck wordt was een mes in

haer herte. Sy wil dan eeril-daeghs op de reyf; *tzy

tot vcrlo/finghc, 'tzy totveitrooftinghe. Maer de

vrinden al ghelijck die dringhen ftcrckteghcn , (èg-

ghende dat mansalleen perijckelloopen van leven,,

niaer vrouwen oock van eer; ende ghenomendac

ditgeen ghe vaer en gaf, de tegbenwoordigheydt en-

de haer
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de haer beyder aenficn was gcfchapen om de droef-'

hey^dt te vermeerderen, ende niet om te verminde-

ren. Voorts dat haere weemoedigheydt 'vruchteloos

fou wefen; waterkoftherdefteenen, ende farckcn

{lijten,maer traenen geen vreede ghemoederen van

Tyrannen verfachten. Wat fou Ansberta doen} gaen.

reyfen ? ten was niet gheraeden, t'huys te blijven >

^tfcheen haer onmoghelijck te wefen. Sy fchryft dan

antwoordt met den felven bode, beklaecht haer ten

hooghften dat(è niet deelachtigh van fijn tegenwoor-
heydt ende pijnen en koftwefcn. Den wil w afleren

de liefde , maer ni^t de ghelegentheydr. Voorders

dat hy fich een weynigh foude vertrooflen,daer was,

alft Godt believen fou, noch wel verlofUngho^te

hopen. Bertulfm
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Bertuïfus die van dagh toe daghantwoordc ver-

wachte cnde door het verfpaeden des aenbrenghers

nieten koft jetfckers vernemen , overwonnen van

vranhope, ende van fwaere ghepeyfen , vaftclijck

fich inbcldende dat hec al te vvaerachtigh was : Vyü

deroogheriy uyt der herten y krijght in deie vvee-moe-

dighcydt door ijkretraelien antwoordt op fijn brie-

ven. Hy en koft die niet tijts ghenoegh open breken,

foo verlangde hy naer de overkomfte van fijn

vrouwe: maerdacr uyc verftaende dat de reys was
af-gheflaghen, is fijn hert van droefheydt g€iloten>

ende met cencn diepen Tucht feyd' hy in defer voe-

ghen : Gby hebt ten langhen leften , q hertnechighefortuynl

tnj onder uWevomn ltgghen\ ghj hebt mijn gemoetendê

jlerckjc
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Jierckje feffênsoverJifonnên, alleen hehield* ick noch de i^affi

hope,defe hebtghy mj ont'SiPeUight ^ 6 hemel, 6 aerde/c

geveynrde traenen als ick ben v^rtrocken , 6 fchijn-

drocvc (uchren?a!s wy zijn gcfcheyden.Wie loud' oyf

gelooven dat een bleeck en verftorven aenfichc foud'

tuflchen Man ende Vrouw konnen lieghen i hoe

dickwils heeftlymyghenoemthaerenVrindt, Broe-

der, Vader? Nu fie ick datmen veel handen gheeft,

maerwcynigh herten. O goeden Godt! wat zijn de

menfchenlhoe wanckeJbaer ftaen hun beloften.'

Steunt vortaen hever op riet,daer wordt meerder va-

ilicheydt op ijs vaneenen nacht ghc\t)nden. Sydic
my alles foo fterck belooft hadde ende met eencn

dieren eedc bekrachcighc / die houdch^ci: nu ce goet

om
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omecnen voet te vcr(ctren. O bedricghclijckheydt

der menïchcn

,

In moeJï,y nier de rajs, en 'rfiucl^ gacn avomticren.

En yi-mnen den Tjran, eft 'ü-el de plocghguen vueren?

Cheen pitn-banck_ts te f L gheen heulen zMi te vreedt\

Ickj^as tot vjer^ en vUWy en tot de doodt bereedt»

Wel hoe\aU ^y de handt ens hebben eens ghegheven^

Was dat alleen ft luji, ende tot een vrohjck Uyen ?

Tot mal en lofse vreught, totenckjl inhve-fpel f

Fy neen, de L'tefc^: '^aet tot inde droeve hel.

Tot inde droeve hel da: rjhtmen Orphens daden,

Engaen ftju Itef^e Vron ' tot tijt den afgront haelen.

Al (ieckf der draechjd ryers,al huylt'tdrijboofdigh beeft.

Dat vocrded he.ft de trouhy dat tufde niet en vreeft.

Waer



Wacr 'ts ? li'acr bhjfjc dan ? fi^aer toe dat Ungh beraden ?

Ter ü^ijl ickjner befwijckjftet boeyen overladen .

Met kl^vflers aen den hals, met kjtem om het lijf,

Tm fit van hoft te voetfchlerin het ifferftijf?

Jioe Tbe/ pafi nu den pracht op haer vercierde leden^

l>aeYfjmct als een ?au^ 'm 'tVader-landt gaet treden

:

Enfiyt dan niemam niet alsf/ rijdt achterfiraet ?

Den man is in doots noot, enfiet eens hoefegaet \

Salfy den heelendagh verfaeden haereluïien f

Salfy den beclen nacht op f^aenen veïren ruUen ?

Ter liyijltck^fit en h^rm met trutten ujtghel»eent>

Abfoofy dtt ghedooght foo u haer hert verfleent l

Al veel te langhghetoeft, mifschien eerfyfal landen

Sal mijn benoudekaü verfchijnen inde banden-,

. Al
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Al fpoeyt fy van nu af, eerfy 'm*t 'Rijck^ghermkt

Sit haren echten Man hier al fijnfid en braechjt.

Want icJ^ en can met meer, foo flvack^n mijne leden^

Mijnjeughdïghvkefch^ en bloedt ts [effens afghereden;

lek kycnc\ van dagh tot da^h^ick^ae ghedtmgh af,

Soodat ïck^elckj vor* 'ïvenfch voor mijn ejghengraf.

HetJferven ts gheen pijn voor die moeteeu^ighjlaveny

Want hem en naecktgheen rufidan ah hy ts begraven'

Hetjltrven ts g heen pijn voor dte ellendtgh leeft,

Soo dat een droeve fielm droever üchaemf^eeft,

O doodt ! o traghe doodt l gaet vry a pijlenflijpen^^

Gh'en kont my niet te fel, noch met te haejiigh grijpen-^

My l dtefoo langhen tijdt metfilerenfli?eet, en bloet

De voren ym het landt hebt daghcUjch^s befproet,

1 me



Boe dkhj^ils fagh tck^om de '^ïelen achter droeven

^

'Enghmgh mijn'droefgemoet met ydel hope paeyenl

Ick^fey^hoe't altemael had feeher bmYt\ en k^eïy

En datter mer tempeeft oockjees een foeter Ti^c^r:

Jck^fey,datnaer den nacht y en droeve dujfierheden

Quam weer degulde Son met blijder licht ghereden;

Datnaehet Jt^intersWeer, naerhaghel^ fneeuW, en ijs.

De Lente Weder broght hetgroen ^ en jeudtgh rijs .

'T^j tck dan Wierdt gheboeyt, oft dat khj^mdtgheflaghe

Dit diende mj voor trooft om mtjnfortujn te dragheni

Maer hop' die met en volghr, en nojt vervultfil^ijn^

Dïegheeft,gheloovet my, dan oockyeelgrooterpijn*

Soo ghingh Bertulfus fuchcen ende kermen , al

wannerrennen vrcmden end^ u)iheymrchcDjonge-

lincki
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linck (die boven maten konftigh "Was inhetflaca

vande Luyc ) inde felffte ftadt isghekomen: hy was
jonck van jaeren, bcfnedcn van acnficht , bevalligh'

cnde invioedcnde met foete manieren , daer fchceii

infijn acnficht een eeibaer ghemoer , ende al fijn

wefen gafuyt dat de handt het minfte was dat in

hem behoorde te zijn gheprefen. Téïftondt worde
hetiuchtbaerinhet Hofendccomt den Tyran fel-

ver rer ooien : hy gheeft laft om in fijn teghenwoor-

r^gheyt te verschijnen ende hem merteii Alamande,

oft Sarabande te vernoeghen. Den Jongaeiinck en

toonde fich gcenfints weygerachtigh , maer is op
ftaende voet ten Hoveghekom'en.Het Salet was bc-

hanghen met cofteüjcke tapijten? endc op eenen,

I 2. heer/
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hcerlijcken troon onder een rijck paviljoen , ghc-

wccft van gout endefijde-draeyen , overiaeydtmec

helle diannanten, "was den Tyran ghefeten , teene-

mael vreeflijck van ghefighr, ende had een wefen
daer een bloet-dorftigh ghemoet was in te lefen,

Denvreemdenjonghclinck groet hem van den eer-

den aenvanck , ende veerdigh maeckcnde fijn focte

Luytjlaet die konftighe vingers een weynigh over

die fiiaeren fpelen. De touchen en flaeghen die hy
dede, wcrckten terftoiidt inde ooren vanden Ty-
ran, ende ghinghen fijne vreetheydt een weynighC-

ken verfoeten ; foo dat den Jonghelinck felvcr met

cengheftolen oogh koft mereken het vv el-bevallen

van fijn Luy:, ende een toe-neyghinghc dcsgemoets,

F 5
wacr
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\vaer door hy hopte dat (ïjnen acnflagh, envoor^

i^emen weleen ghewenfchteynde moght hebben;

overfulcks foo fchiet hy tufTchen bey alle fijn ardigh-

ilc meeftcrs-trecken , om foo doormeerdciv konH:

meerder jonft te winnen. Den Tyran teer^emacl

vernoeght,ende verblijdt van het gheeftigh fpclcn

en flaen , ghebiedt aen eencn van fijn Pagien , den

Jonghelinck van alles wel te verficn, ende naereenen

vrolijcken avontmael , een kamer in her Hof tot

nacht-ruftc tegherieven.

Het gheviel door Godts fchickinghe, dat defen

felfften Pagie oock Chriflen was , ende niet lanck

van te voren in flavernije vervallen : overfulcks

heeft hy openhertigher met hem ghefproken, ende

onder
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onder anaerc ghevracghr ofFer teghenwoordigh veel

Chiitlcnc ilavcn >3raien ? wacdie deden ? hoe-fe

"vrierden ghehouden ? of hy die niet en mocht ficn>

Den Pagie antwooide , dat het ghetal groot was,
en d.e tormenten onverdraghelijck.^öww/^fof moeften^

feyd'hy, de frare ploegh treckeu, andere heel Ü^aterathtt'

ghe morajfen vyt-putten en af-tappen : andere moeRenJieett"

mijnen graven ^ enrotfendoor-hijten ; iedereen Mpenfcbtc

duyfentmael liever teflerven , alsfoo te blijven leven , enêt

^as bunder altemak ghejhltemffefulcks dat fjjonder over^

vloedtge ende bittere tranen met enkojlëbefchoü^t Ji^orden^

niet te min , foo hy verluft '^as om die tejien , hj ^tldi-fc

^sanderen-daeghs Vroegh als fy tot hun ^erck^ uyt den J^rc-

k^rghelaten Ipterden^gheerne aen^ijfen.Soo zijn-fe ghe-

I 4 fcney<«
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(chcyden, naerdat hy een trefFeÜick ende rijckelijck

verciert falet cot ruftehadc ontfanghen, met beloften

dac hy 'sanderen daeghs vroegh ontweckc foudc

worden , om fijn droevighe nieuwf-gierigheydtin

het aenfchouwen der flaven te voldoen. lek laetu

pcyfenjPWrfmf^jhoelanghdefen nacht moctfchij-

ncn gheduert te hebben ; doch ghelijck alle dinghen

een eyndt hebben , (bo begoft hetkriecken van den

dagh aen re comen ,als wanneer oock den Pagie op

fijnen bevolen dienft wackerlijck op-paflende, heeft

al vroegh fijnen Gaft goeden morghen comen \ren-

fchen. Hy dede een venfier open naerden Ooften,

waer door loo fy verfchcyde landouwen,ende bof-

chagien ontdeckten , is op den felven ftondt het on-

ghcluckigh



gholuckigh heyr vande flaven te voorfchijngheco-

men. Den Luyt-flaghei enhad-fefoo ras nietghe-

(ïen, oft wicrdt met een over-groot medelijden bc-

vang^henjcndc onder andere foo hy Bertulfus ghewaei*

wierdt , die nu den hals uytftack , om hec greel daer

acn te fchieten , ende foo de ketenen vanden ploegh

begonften te rammelen , is hy van net fien alleen in

onmacht ghevallen j ende eenighcntijdt voor doodc

blijven iigghen. Den Pagie, vretende in hoe giootea

aenden en weerde hy >3ras by fijnen Heer , heeft da-

delijck alle middelen vlijielijck ghefocht om hem
doorbequameghediftilleerde waterkcn5;Cnde dooc

cenighe crachtighe reucken vande flauwte te ver-

loffenjdat oock eyndelijck gherchieddc;maei: weder
I 5 tot
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tot fy fel ven ghecomen , gheveynfde hy al-evcn-

ecnsofc den vicefelijcken kercker hem,enclc niet hec

aenfchouwcn van eenighenghevanghencn beroert,

ende verfchi-ickthadde. Niet te min , hybrack een

weynigh los , ende feyd' , hoe't mogheüjck was met
een droogh aenficht dierghelijcke tormenten t'aen-

(chouwen. Och, feyd' hy Jjoe memghjonghedel bert,uyt

een doorluchcïgh huys ghefproten , moetfijn leven in eenen

hel-domineren kjrcker, daer noyt Son noch Maen ghefien en

"kfordt , af-jlijten / ende hoe veel zijnder die hier m uyterfte

armoede fitten, ende m hun vader-landt met dujfenden heb'

hen in-comen , en te verteiren l men fietghmoegh acn htm

yi^efen dat-fe van eenen treffelijckjn ftam^jn ghecomen, die

hiernu in vujlighejdtfitten en verrotten. Och dat hunne

mefie



melle vrienden dit y^ifien \ Maer men, ter-Tvijl men vader

met mot rerlanghen de Weder-comUe vm fijnen foon ver-

ipacht, ende een ander verlmghtnaer. fijnen broeder, o}e

nevefoo ^m-fedtemad Wgh-ghevoert, en mflaverntje on-

derMrocbt. Maer ghemnm dat Iner eens een vrouj^e

quaem, en haren iieffien
Manvondtmdtergheliickeghe.

fieltené , foudedat
metghenoegh wefcnomhaer.ertete

doen deuren ? Soo fpiack den Jonghelingh ende lagh

Bertulfu, al inden ploegh gaen trecken en flaven, enr

de afvaeghende met eenen neu(do«k [ijn tranen

foude anderw erfin onmacht ghevallen hebben, had

denPagiedevenfterniettoeghenoieri.

Ondertuffchen had den Tytan d.en dagh (ekeie

borghevlijcke faken ghevonnift. ende
«^^^^^-^^jg



verfchillen fcntentic uyrghefproken, als wanneer hy
indachtigh ^rierdt vanden konftighen Jonghelingh,

die hem daeghs te voren foo wel w as bcvallen.Den

'Welcken/oo hy ontboden was,heeft op fijn begeer-

te,ende verfoeck wederom de Luyrgheflaghen, mee

fulcke voidocninghe ende wei-bevallen des Tyrans,

dat hy hoe langher hoe dieper quam in fijn jonfte

cnde gratie. 'Twasnu den thienftcn daghals wan-
neer hy hem metdierghehjcke redenen daerom heeft

aenghefproken:

'Begaefden Jonghelingh ^ die tny met foetejiaghen

Meer ah ojt Conflenaer hebt '^eten tebehaghen.

Die met ufiWreftem ver'^int den Nachtegaet,

ï.n met u Luytdaer hj verheught een beelefaeli

Wat
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W4t U doch uiven eyfch ? hoe dier acht ghy de conHe ?

IVurdeert'fe foO'jeM'ilt, ghy hebt mijn vollejon^e:

Al ^at ghj vragben yi?üt,datfj):>eir ïchj^y mijn croon.

Stiltghj opfiaende voet vercrtjghen voor den loon.

*Ten T^aer de pijn niet ^eerdt^t mogtrje vrylijckji^etw,

Soo ickjfer-eercn M^ou aen u een gulde keten^

Of dat ick^emen rmckjnet diamanten fchonck^

Die doorfirn hellen glans ghelijck^deflerren blonckj

Uk acht de Lujt al meer : dus ki^si ujt almijnfchatten

Soo veel ghy daer uyt kont met bejd' u handen vatten^

Hetts by u verdient, en*t^ordt a ^i^elghejont-^

In pejjl met dat mijn tongh light op een hotffchc gront*

Oftfoo ghy liever hebt hier in een ampt te trden,

In dat tckjn verfte in een van mijnejiedcn,

Seght
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Seght man 1^dt u belieft, en neemt u voordeel'^aèr,

iVantfulcJ^ Tr'mcen ]onH verfcbijnt niet allejaer,

Den Jonghelingh hier door teenemael verkloeckr, i

bcdanckt fichten hocghlten vande eer , ende giften

dk hem onverdient worden aenghebodcn •, \y cnfchc

alleen dachy de confte hadde die-men in hem prees,

en wilde belooiien. Voorts foo het eenen vremdc-

lingh ghcoorlüft was , had hj een fake ^ienSijne Ma-

jeJiejtiQ verfoeckenjende oodtmoedelijck te bidden;

cnde heeft fijn vraghe voorgheftelt met dek , oft

dierghelijcke woorden

;

'Tiseengroot-dadigh hert ovck^aen onS\?eerdejlaven

Te Willenfchencken^oudt, m Kenmghlijiks gaven.

Eet



145

het is den milden aerdt van ü^e Majefleyt,

Aen '^te dat Godt met recht heeft defen troon bereyt,

IckJ)id dat hy haer ^tl noch Unghen tijdt vanjaren

lot 'ïï-'elvaertvan het Rijcl^^ en onderdanenfparen^

Omdat een-ieder-eenhaer groote vvtjshejdtpijsi^

'En datfj harejonfl fouhooghaen my bevvijfi.

Dies acht tck, ^ grooten Voi(ï, gheluckjgh die hier vvoonen.

Om dat tcJ^ kieynen dmift fuo heerlijck^fie beloonen.

Voor my, ick^fiae befchaemt I een ketenjeenenringh!

'En goudt.en hooghenftaet vo&r eenen vremdelingh l

Ey neen Ifoo'tu belieftJd^Qi Koningh,tnetdeesfchencken

Wilt diaer eensgrooten dïenji van Vrmcen metghedeück^m

Het u noch al teveel'tgbeen dat my hier ghefch iet,

Z'jtfek^r^ machttgh VoiüfKkjnYsrdtcn h^t met*

Doch
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Dochfoo my l^ierdtghejont als icJ^van hierfalfchsjdeity

Dat tckyoor med'-gh^fel eenjlaef mocht t'famen kjden,

IckJ^tü *thaer Majefteyt denalddr-grootflen danck,

E« tcl^ li'oii damh^acY z^ijn aen haer wijn leven lanck^

My dunckt k\heh ghefien een onder u ghevanghen,

ï.en die aenftjnen hals had grceUen jlrev.ghen hanghen-,

Want ick die Mpïnnêmocht dat li^aennijn hooghjle^enfch.

Dat Ti'aer eengrootenfchat voor my een Chrtflen menfch,

Jckhiduvvatichjnagh^yviltdefen my vereeren,

Engheeft my dan verlofdat ickjnagh weder heereuy

En icJ^fal naederhandtghefcheydenuyt het Hof,

Voor heel het Chrislendcm gaenftnghen uJi^en lof.

De hcufcheydt in het vraghen,de billigheyt (ijndcr

bede , de tranen vaniijn ooghen hcrfteldcn den Ko-
ningh
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ningh foo > dat niemandt gheloofc en loude hebben

dat het cencn Tyran wa^jfoo tnildelijck cndc vrien-

delijck wierden fi/n woorden ontfanghen. Hy ghe-

biedt dan opftacndevoet, dat-men Bm«//«^,die hem
onder andere flaven wierdrbefchrevenjfoudedoent

comen.De(ên verfchrickt door de boodtfchap.vreeC»

de dat-men hem van het leven (oude aenfpreken.

Overfulcks fijn doodt-verwe ghefet hebbende, is

voor den Vorji ghecomen ; die hem datelijck mee
dcfew^ oorden heeft bejeghent : 'Ten vvaerghevvee^

dat defen longhelmgh u had verheden, kJ^foude in corte da^

ghen u aeneenenfcherpen pael hebben doen fpeten, oft teem-»

maelm nemen hebben doenfnijden \inijn goedegheneghent^

heydttQtbenh ^ndefijneJQnïietotUy z^ijnuwebehcudenipé
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Weerdeen het vveldaer,en overvveeght hoe vedghj aen heift'

zïjt verbonden. Bertulfus viel dateJijck den Koningh te

voet, cndc fwoer (ijn weldaet nimmermeer te ver-

gheten;endedat hy den Jonghelingh voor Vader,cn

;

Broeder voortaen ibude aen-nemcn, eeren endc be-

minnen. Soo zijn-fe'naer een diepe,endfe oodtmoedi*
ghe grocrenillc uyt het Ho/ vertrocken, endc hebbcft

inde have een fchip gheronden , daer-te mede zija

afghefteken. Wat penn' oft wat tonghe, VhiUntte^

foudeconnenbefchrijven , oft verhalen de vriendc-

Hjcke cnde danckbarc propoften , endc reden die op
de reyfe zijn voorghe\'aIien f Hoe menigh hondert*

mael bedanckte Bertulfm defen fijnen onbekenden

'Ri^ph(i'él\ hoe dickwils heeft hy hem fijnen di^nft,

huys.
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goedr , en bloedt opghedraghen 1 belijdende

dat hy Tonder hem was veiloren. Ten langhenleftea

foofy nu de have van hccvaderlandc fouden in loo-

pen , heeft hem den Jonghelingh van fijn vertreck

ghewaerfchouwtjendedat hyfekere vrienden bin-

nens landts hadde woorren die hy moede beioecken;

beloofde hem , als Man mee eercn , eerft-daeghs in

fijn evghen hiiyste willen comen vinden. Soo zijn-

fe ghe(cheyden. :Bfm//f«5bleefettelijcke daghen on-

der weghen by feker Edelman van kennis , tot dat

hy verandert hadde van cJeederen , ende is van dacr

naerfijn cyghen woonplaetsver-reyft.'TcaftecUagh

dry dagh-reyfens van dacr, al waer hy met een onc-

(prekelijckc blijdfchap vande fijne ii oatfanghen,

K 2 '
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nietofrhy vaneen vremdclandrghekcertj maer ofc

hy vande doodt hadde verrefen ghe^w^eeft. Men om-
helfl: hem , (ijn huyfvrouw heec hem duyfentmacl

"Wille-com , dekinders blijven om fijnen hals han-

ghen. Dacr wordr een blijde maeltijdr opgherechr^

cnde hetghehcel cafteel is vol vreughden. Maerals

'cfpelnuopfijnbeft was 5endatdevro]ijckegaften

cenfanté ofttwec opB^rfw/f/wghefondtheyt hadden

uytghedroncken , hebben fy ghebeden dat hy fijn

droevigh avontuer eens foude willen verhalen. Ber^

tulfus dan , fiende hun-lieden gheneghentheydt on^

-te weten hoe alles w^asafgheloopen,beghint vanhcc.

terapeefl aFdaer de Vloot was van een ghcfcheyden».

.en daer Jfy zijn ghcvallen inde handen vande zee-

roovcrsji
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robvers •, hy verhaelt hoe onbermhertelijck Cy mee
hem op de galley ghelecfc hebben : befchrijft hen le-

ve ndigh den droevighen kcrcker , die eyfelijck was
om fijn duyfterheden ; maer als hy vertelt de onghe-
nadighe flaghen inden ploegh , cndc den pecrts-ar-

beydt diehy daer heeft moeten uythairen,dan is het

gheheelgherdfchap met een groot mede-lijden, en-

de droefheydt bevanghen. Bertulfm , Cicndc dat de
ghemoederen beroert waren , heft het éenen tooQ
hoogher.cn fpreecktin defer voeghen : In dit mijn on*

gbeluck^y in defe droevefsrtuyn , in alle mijn ellendigheden

en tormenten "ïfie tjfer van udie ï^f/ eenen voetfiapghe^eer"

dtgbt heeft om my te verlopn ? can iemandt met de "üpaer^

hejdt ghetujghen dat hj tot Bertulfus verfchooninghe ofe

K 5 Kr:
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verlofmghe een 'ïnfoordt h^eft ghefchreven ? nujie kk,dae

vrienden zAjn vrienden , maer Ti^ee die-fevan doen hebben ! i

Ten minjleny ghy mijne huyfvreu^e , Tt^at kpntghy tot u)i?&

omfchuldmghe by-brenghen f mijne catijvighejlayernije li^ai

u^al-boe-fi^el met eenen clejnen brief, nochtans ten vollen

ghebeedtfchapt', dte't Welgaet die connen bladeren volfchrij-

ven. Op mijn vriendeHjckyerfoeckJbidden^fmcecken ^tranen?

tvat hebt ghy tot mijnen trooft , baet , oft hufp aenghevan-

ghen ? Hier mede ftondt Anfberta op vande tafel, ènde

vertrock hacr in't falet , daerfc haer ghingh vcrcl^e-

dcn j ende Bertulfusvoet voort met lijn begonfte re-

den , ende feyd' : Doch al was tckyande menfchenver^

laten , Godt en heeft my daerom niet vergheten.Wantfeker

longhelmgh uytnemende Luytemji^ die tckjqy^eeckjn van
'

'* danckr



édfickhaerheyt geerne met mijn goedt en hloetfoude vvillm

bebulpfae?n '^efen ; defm fegh' kkjnj vremdt en anbekent;»

fonder eemghe verbtnteniffe van Weldaden j [onder de minjie

hope van vergheldingbcyals my mijn naefte vriendeti, jae ey^

ghen vrouyt^eis voor-by ghegaen^ is totmj alseenen anderen

Samariraen gbetreden,heeft my uyt de handen vandat Tyran

verlofl , ende, tot mijn vaderlandt Trillen verghefelfchappen»

Soofprack Bertulfm, endc overgongh fijn vrienden,

maer aldermccft iijn Huyfvrouw e, met ftrafFe woor-
den , als wanneer ccnvande gaften het woordcop-
nain ende even cloeck vyergaf op Ansberta, (êgghen-

de, dat fy den rijdt van fijn afwefen een fchandeleus

leven gheleydc hadde, ende dat fy ora eenen volde-

ren tooni^afnharc welluften te gheven/es macnden
' K 4 achter



Ï5i

achter landt gheloopen hadde. Qualijck was dit

"woordtuyt fijnen mondt , den vremden Jonghe^

lingh comtinhetfaletghetreden. Bertulfus fchiet op
vande tafel,omhelft hem vriendelijck, heet hem me-
nighfout wille com, offert hem d'eerfte plaetfe. Den
Jonghelingh leght af al (ijn vrcmde fiifoenen van

clecdeten,neemt wcgh alle aenghenomen belerfclen

die hem onkenbaer maeckten , doet af fijnparuyck,

Uet nu eens (ïen, dat hy tot noch toe hadde veibor-»

ghen,een open acnficht, ende gheeft, wie hy was,tc

kennen» O Liefde 1 hoe kont giiyfoo fterck minnen,

en foo langh fchuylen / In ghedacnte was het den

Jonghehngh , en inder daet was het fijn Hnyfvrou-

Wcj inden uytwcndighen fchijn eenen Luytflagher,

maec



tnaer indcr waetheydt Amherta. Wat tranen van

blijdfchap dat daer gheftort wierden , wat danck-

fegghinghe5endegheluck-wenrchinghe, wat liefde

van Bertulfus , w at vreught van Amberta, dat en can

mijn penne niet achteihalen,dat weet die-fe gheghe*

ven hceft,cn die-fe heeft ontfanghen. Alleen "was de

vreught van Bertulfus kleynder, om dac hyfulckeen

quaedt achrerdencken, ende vremdt vermoeyen van
Amberta had de gheloofghegheven:dan op fijn knicn

' veighiffenille biddende,hcbben altijdt in liefde cnde

groote ghetrouwigheydt blijven leven.

Chy die nu z,ijtghefleldt 'm Hoii^elijckj banden^

Ick^bid Ujjiet eens aen tWec toeghevloghten hmdcn-^

K
5 T^n
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Ttiree handen vafltn een, ontfcheyhaer t'aüen ttjdr.

Tot dat de Vreede Doot deEcht' injiuckjnfh^t.

S'iet hujten defe macht^ en haereftaele Uizetten,

En rtjfter nïetfoo herdtfy konnen 'tal verfetten'^

Want oock^defleerte Vefï, en een Yjlandtfche Kou^,

laeeen bloet-dorftigh Turckjnoetf^khte voor de trou^.

Ickjieem'tot mijn bewijs, tot roem van alle Vrou^en^

'Tblij-tretmgh ongheluck. dat tckhïer hebontvoul^en^

*Tmagh dienen toteenfpoor, tot voedtfel vande leughtj

Die meenigh herdenflachfa l treffen naer de vreught,

Ende dir, 6 PhiUrette, is den uyrgangh van defe ghe-

fchiedenifTè foo-fe by de Schrijvers verhaelc wordr,
van my byghcbrocht ten opficht van den Houwe-
Üjckfchen bandt, dit wy inde letterH hebben aen-

gbcwefcn.
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^hewcfen. Nu om dat het fpel foudevolmaecktzijn,

loo dienter een woordt oh twee van het cruyfken

dateer boven ftaet, by-ghebrocht j want het fchijnt

dien Stact cyghcn ( 'twelck oock Taulm ghetuyght)

tribulatie,dat is het cruyfken, te draghcn. Daer a is.

fomtTJts eens onder de vrienden een vraghe opghe-

refenjWelckd'alder-ftrcnghfte wasvandeOrdens;
d'een mocht defe , d'ander die daer voor oordeel^n:

maer eenen onder andere fcyde het den HouwcHjc-
ken Staet te wcfen : want nerghens,docht hem, en
was meer te verdraghen. Miflchien Tullen hier oock
op ghelct hebben de Heydenen , als CyEyfften , dat is,

den Godt vande bruyioften , croonden met rooTen,

endc
a Mattden in TohUm»
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ende Myrte-bladeus, die vcrnufce vcrftanden wildcri

;

betecckencn darter veel bitterheyts , en fwaricheyrs,

dat is, veel cruyifen zijn te draeghen. Soo langh als de

witte-brocdt- \v eke dueit, gaet het al wel, maer na-

derhandt alfmen malcandcrens paflikens beghint te

proeven, dan gaen (ich de onluften cerft openbaren.

^De kinderen vanden Propheet Elifrus hadden den pot

overghehanghen,ende waeren buyten in't veldtuyt-

ghegaenomeen menghel-moes te fnijden : fy von-

den een hoogh verheven groene fpruyt , die docht

hen ccenemacl becjuaem om daer van een potagie

oor altemaeltemaecken :(y fnijden die af, kappen-

fe, ende fchervenfè heelcort: fy ghieten die in hec

iiedende water, ende alft nu gaer was, ende opghe-%

z^^I^egA, ichept



Ichepr ende gberight , CooCc nn dacr afbeghinnen te

proeven, roepenfe altemael : Mors in olla. Mors inolla.

d at is D^ Doodt inden potyde Doodt inden pof.Het was (bo

onfmaeckelijck ende bitter, dat {y\ niet en coften fel-

ver inden mondt houwen. OchVadcr ende Moeder,

ghy gactfomtijdts met ii ghepeyfen wandelen door

de heel ftadt, door een heel landt,ende ghy maeckt al

dickwils dicrghelijcke cokernagikens. Siet ghy een

fchoonjonghe groene fpruyt, ghy fcght ; Die fal ons

recht ghelijcken, die is effen voor onrenSoon,dat Tal

een houwelijck wefen. Vindt ghy oock elders Qthcn

fraeyen Jonghman,oft dicnftigh is,oft nier.gy trouwt

hem met u Doch ter, eerfeoyt malkanderen hebben

Veel ghefien, ofighefproken^cn dat om de middelen

cndc
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cndc goederen dic'tverftandt verblinden«Maer wat

'

ghefchietcr op*c cynde ? Tfelffte datdeiê kinderen

vanden Propheet ghebeurde , fy zijn qualijck eenen

kleynentijdt ghehoiidt ende (y toepen : Mors in olla^

de doodt is inden pot, endc den droes is inden man,
ende aen wie fbud' dat wel finaken l Om dit te ver-

hoeden verraaendeden ^H.P^«/«x de nicu^jr-gehou-

de. Mannen^ feght hy, hemindt ü^e Uuyf-vrou^en, ende

Tiftlt teghen haer niet bitter ^efcn. Dit fchreefden Afofiel

tot de 0}rijlenen\ maer de ongheloovighe (elfs hadden

eenalghemeyneghewoonte, datfe xxyx. de flagh-of-

fcranden, die tot voorfpoct, ende feghen vande ghe-

houde opgheofFert wierden , altijdt de gal uyt nae-

men, om dat jonck volck in te belden datter gheen

aC<7/^jKif bitter-
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bittcrheydt tufTchen bey en behoort inghevoerc te

^v orden. Godr gaefdat defen Staet met fulcken peys

en vrede beleeft wierde / Maer hoe verre is*t van

daer? wat onluft? wat fwarigbeydt, wat mifver-

ftandt? watkijvagien> wat verwijtenen fchelden?

wat tieren en vloecken, "W'at ftrijden en vechten,wat
doncker woleken en onweer komter altemet niet

op-gherefen? Hetvergaedert dickj^ib7net hlijtfchap^dat

met droefhej/dt moet by een blijven. Seeker D"ii?erf-drijver^

die vanden aenvangh met fijnHuyfvrouw qualijck

leefde, ende als hy 'savondts droncken *ihuys quania

haer noch ergher onthaelde , wicrdc *snachts by ma-
nier van een pafqmlle iii naer-volghend« , oft altijdc

dicrghelijcke op de deur ghepUckt

:

ïomk:
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Unckheydtffteghelt u aen deferiy

Datghebeurtis, can noch ^efen :

Sieteens hoe de LiefdeflouJi^t !

Sondaeghs ^as hyeer^ ghetrou^t j

*Smaendaeghs heeft hy haer ghtfmetefti

Dijftfdaeghs heeftfijn vrou^ ghehreten^

'STfoenfdaeghs kjeegh fy eenfouffler^

Donderdaeghs een huyl g hefet:

'Strijdaeghs wou hy haer vereoopen j

Arde vvereldt quam gheloopen.

En denGaft vvitrdtfoo ontfteUy

Hygafhaer voor halfghelt*

longhejdt alsghj u laet binden,

Och enffeek dan n^tim hlindm f



Wantfooghy u eemverfiet^

'Tüeeneeu^igh huyf-verdriet,

Dochfooghenomen dat deghehoude malckan-

deren ghcen ooiracck van fwaiigheydc, noch van

cruyflen en waren , fal daerom den waghen altijdc

foo etfen loopen , dat hy gheen ftooten en fal lijden?

hoe dickwils en zijn de kinderen gheen breck-fpel?

Een af-godifche vrouwe in Indien en kreegh gheen

vrucht^n,niet teghenftaende Cj heel daghen vyerigh-

lijck badt voor de beelden van de Af-goden, 'Tis be-

mcrckt ghewceft vaneenen van cnfe Paters, diehaec

onderricht heeft, ende een Crucifix giiegheven, feg-

ghcnde dat-Te daer voor hacrghebedt moefte doen,

om dat den ghencn, wiens beeldt Cy fagh , vruchten

L des
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des Houwelijcken ftaets coft verlcenen. Sy volght

:

den raedt,wordt bevrucht, baert het eerfte kindt,cn

wordt blijd* moeder. Dcfè devotie ghefchiedt we-
derorrijen fy krijght tot dry kinderen toe, en dede-fc

akcmael inden H.Doo/? noemen Crujifken^ omdat-(c

die voor een Crtiafix hadde verbeden. lek vrec(ê,Pfei-

larette , datter veel kinders zijn die dien naem oock

Wel met recht fouden moghen voeren , cm dat-fè

hun ouders foo veel cruyfTen veroorfaecken. Clejn

kinderen zijn hooft-fTvm , en grootc kinderen z4Jn hert'^

f^eïr* Ende dat het (limfte van al is,ghclijck fy herd-

neckighen broodt-droncken zijn in hunne Jongh-

heydt, lbo zijn-fe tenemaelondanckbaerende on-

bermhertigh in hunne mannclijeke jaren j foo dat-

men
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men dickwils', Godt betert, bevindt , dat een moeder

canfeven ki^ders op-voeden , enfeven kinders quaitjck^een-

moeder, Dieighelijcke moghen vry wel peyfendat

haerde H ntct het cruyfken is ten deel ghe vallen.

Dat nu onder diergheÜjcke kinders noch eenen

boüfèren vader wieudrghevonden, wat een huyf-

houdinghc foude dat gheven l Peyfteens, als een

vrouw is inghefpannen meteenen Slampamper , met
eenen Rogter-bontemps , met eenen Koppe^gauS^e en ee-

nen Door-jlagh^die altijd t nyt is om den Verloren Maen-

dagh te fbeckenjHoevcrdraeyt moet het daer in huys

omgaen? en watonghenuchten heeft dierghelijcke

vrouwe niet tevrecfen f 'TzAJn^el goedejpïüekens die

[acht draejen^ maerfy moeten oochjangh loopen, Daerom
ï- 1

"^
is'c
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is't van oudts een ghcw ifle (prencke i In'tfcheyden van

de inerckt kent-men de Koop4teden, Aengaendc my,ick:

en ben Propheet^noch PropbeetsCoon, evenwel kan ick

dat wel voorfegghen,dac het nnet dierghelijcke al op

eenen Rejn-ujt ial afloopen , komter niet erghers;

want
Van te v'mdieti.

Van te drincken.

Van te klappen

i

Van te tappen.

Van te doppen^

Van te foppen.

Van tefmoken^

Van te kskj^»



Van te teren ^

Vantefmereni

Van te kannen.

Van te -pannen.

Van tefibranjfen,

Van te danjfen.

Van tefmgbeny

Van tefprtnghen,

Van te velen.

Van te fpelen.

Van te kjjven^

Van tefcbïjven.

Van te ruyjfcben,

Tan te tufjfchcn,

L3
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Van te troeven^

Van te Iweveriy

Van honceureu

Ah Monfeuren,

Wat kan daer fom tijdts anders afcomen.

Als te duchten^

Als tefuchten.

Als te daghen

t

Alstevragheny

Als te horghen^

Als tejorghen.

Als te quelen,

Alstefielen,

Ah
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Als te vanghen^

Als te bankben?

En vaneen partner dat over-een comt alsharpcls

inden fack, wat is daer 'tdaghelijcks brood \

Alsjlaghen,
'

En daghen^

Enpruyleriy

Enviuykfiy

Enffnijtetty

En krijten y

Enfpijten,

En trou'^etf.

En fnouli^en.

En rouV^en.

M 4 Och
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Och hoc verre rijden dicrghclijcke buytcn het/

fpoor vanden Echten Staetdie Godctotde w^eer-

dighevdc van een H. Sacrament heefc verheven , cnde
met fijn' heylighe gratiën verrijckt! foodatden Apo-
ftelopveel plaetfen fijnen lof niet ghenoegh encan
acnwijfen tot weerderinghe van die in dcfen rrap

zijn ghetreden.

Nu om dit/twelck voor een Nieuw- jaer dient, te

bcfluyten , foo valt my in een faeck lacchens en be-

claghens w eerdigh. Een jonghe Jouffrouw hadde,

icken weet niet waerom,eenfterckeendefottein-

bccldinghe,dat de Mans die Peter heeten, foo facht-

ilnnigh nieten leefden met hunne vrouwen; en fou-

de overfulcks diergelijcke Houwelijcken, al hadden-

fe



fe noch foo treffelijckgheweeft,vandehdiKitghewe-'

fcn hebben. Sekcr Jongman haer noch onbekent,

hadder d*oogh opgheflaghen ; maerom dat hy ver-

ftaen haddejdatfemet fulcke fantaüjen bewaeyc was,

heefihyfijnen naem verandert.ende fy-klven Paulus

gheheeten. Daer over pre(ènteert hy fijnen dienft,

wint haer gratie , ende worde tulTchen twee een

Hou welijck gefloten. 'Ten liep nietlanghaen oftfy

kreghen woordenden fy ontfongh flaghen; waerop
fy terftondt uytfchoot : Gby meoght hectmfoo ghy '^ilt^

gby hebt den naem van Paulus , maerbet hooft van Petrus

•

Sier eens 'wat al cruyfïèn darter ftaen op het Hou-
Welijck. "Wat datter al onverwacht komt om te

verdraghen .?

L 5 De
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De bedruckte Weduwe moet in alle harefwarig-

heden irooft foecken by Godt alghemeyn en

Vader vande Weduwen.

DE Liefde (iont eens op de rei

Enfagh de ^tlde T^oefiezce,

trifprack^dengrooten Oceaea
Met'defetrotfeyi^oordenaen:

Al z,ijt ghy een rou^ Element,

TotftormetJ, en tempeeft ghe^ent-j

Al ist dat gby van binden rujft,

• £w « een oorloghs-vloot door^cruyfl j

M is't datghy vol dippenftaet^

Alfchuylt inufoo memgh flaet,.



Al voedt ghy mcrjicrs herghen groot^

Al dreyght ghj over al de doodt

,

Al djtghj/ brack,,enfout,euJluery

Al uu Wefen altijdtfiier^

Al z^ijtghy noch foo norts, en fel

;

De Perle-m ceder even-^el

Dieinetfiendeel in't diepte leeft

^

Waer overghy ii barenfweeft,

Dïecomt foo dukj^ilsals't haerluïi^

Xnfet ffaer op de drooghe cuft;

Die comt van onder op hetftrant,

Daer fy haer fchelpjens openfputïity

E« li^ordt beaejfemt met den douW^

Om datfy ypat verqiikken fouï^^



E« loddert inde Sonne-ftraeh

Dat dient hacrteghm alk quael :

ISiOcbfy en heeft gheen ander vreught

Als dat den Uemelhaerverheught -,

Daeruyr fcbeptfy dannmi^^en nioedt

Ber dat jj af-rijil inden vlcedt ;

Infiet het lochtjendat-fe r^cpty

Waer naer dat fy feo vltjtigh gaeptj

Den Sounüi'fthi.ndiefj ontfanghtt

Daer Cr f nctigh naer vevlanghty

DicjUijt'fe binnen inhaer huys,

Daer wede daelt-fe hrtghedmySy

Daer :uedefim~fe Hoeder 4/,

Enfchoon het Mer lj;ordt noih fooftraf.

t»



En dat de baren fpr'mghen op,

En tuymelen haer langhs den kop^

Hacr fchelpjens hout-fevasl by-eenf

En voelt met meer als eenenfteen.

Dat vry den Noorden y^indt dan blaefl^

Dat vrjf hetMeir onfiuymïgh raefi.

Dat een tempeeft vervaejéj^ hujlty

D^Perle-moederyïf enfchUylt

En al dit H^reedt, engram verdriet

Kan teghen dtt kjeyn hujsjen niety

Datfit en lacht in fijn ghemoedty

^ntem daer opfijn hemels foet.

Soofprachjie Lkfdc engingh voorst,

MAer Lefer hoort nu noch un boordt :
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T>e Perle-moeder inde ze

in is dat niet een Wedufi^e ?

Hoe is die niet van trooïi berooft ?

Wat hanght haer droefheydt boven *thooft^

Wat kïijgh t-feftooten heel hetjaer ?

Watjlaghen D^ordt^fe nietghel^aer f

Watftreken van haer naejie Bloedt f

Watfy^aer procejfen om haer goedt ?

Hoe ^ordt-fe hier^ en daer ghefluckt \
Hoefit'fe over al verdruckt ?

£w ficfat-fefchreyty en Ti^at-fe ^eent.

Wie is die haer een boordt verleent ?

ISiet een die haer affairen drijft,

Sqq dat'fiftaeghin droefheydt blijft^

Wat



Wat raedt dan voor een Wed'^ens hert ?

Dat overgoten is metfmert,

£« mer de afgheftorven trou'S^y

Ligbt alsverdroncken inden rouW?

VVaerfaUfehulp.y^aerfal-fehaety

VVaerfal-fefoecken toeverlaet ?

VVaer kl^ifght-fe troofi in hare pijn ?

yVant dich^ils die haer vrienden zijn^

Kaereyghen maeghfchap isparty,

Enfiellen haer op d*ander zjjy

£« doen-{e hier voor Rechtersflaen,

Daer y^eder naer de Raden^^ew,

Tw Itordt ghedurigh aen ghedaeght'j

'Tts donder hoe-mm Wed'wen plaeght*

Wat
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Wat fal'fe dan }fal fy den moedt

Verltefenfamen met baergoedt?

Ey nwilfyfal hacrgrootefmert,

Sj [al oritjluyten eens baer herty

En daghen't diengrootm Godr,

(Die met ons ryandts lagbenfpot)

Bn dte bevelen haren fiaet',

Diefal-fe bidden goeden raet.

'Bnhy^ die Weduwen befcbermt,

E» haerd^ mcrcksl'^ck ontfermty

Diefalfi;*.- Vaderlijcke handt,

Als fy by-naerfcheen overmant

^

Haer doen ghe-.ieten over al.

Tot dat het ef^n yvefen fal :

M ^
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Enfal hier in haer eentgheydt

Nochfchencksnfoo veel foetigheydt^

In hemelfcb-d'juyï'en over haery

Aloftesn Peile-moeder TV^gr.

Soo dat haer bert fal^ijn verblijdt^

In vol van trojfi , fpijt die het [fijt*

AENSPRAECK.
MY dunckt voorwaer , VhiUrette, dat ick gheer.

cyghender Stnneheeldt des Weduwelijcker
Staec en koft voor-ftellen , ols de Perle-rnoeder , die

haren trooflgaet van boven ontfanghen om uytte

connen ftaenherde biiyen , endegroote tempceften.

Ghc'
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Gheloofc my , 'ten is Coo verre niet ghe/öcht , ends
Godt betert 5 het paft al wel op een bedruckte \^e-
du'W'e, die door d'afljjvigheydc van haren liefften

Man , ende het af-fterven van hare foete kinderen,

gheÜjck als fchip-braeck heeft gheleden van hare

befte goederen i
Too dat ickhaer wel met recht vooc

cQïi'Sieuyi^'jaer de S , dat '\s.Sc\njdwghe ^ heb op-ghe-

draghen. Schejdmghe^ ^^gh' icK:,van hetghenedat-

fehetlieffte had inde gantfche wereldt, waerdoor

fy niet alleen beroof: en is ghew orden van alle hulp,

byftandcjtrooft, toevcilaet, maer is als ghefmeten in

een onweder, ineen zee van tribulatieen teghen-

fpoetjovcrvallen van alderhandebaerenvan fwarig-

heden. Seght my eens,P/;//4mre, iftcr \^'el droevigher

M 2 hertc
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herte onder des kappe de Iieraels als het hert van een

Wedul^e ? die boven den verloren trooft , noch van

harenaefte vrienden vyandthjcke Ihickenraoet da-

ghelijcks afwachten ; die van haer eyghen bloedt-

verwanten vanden eenen Richrerlloel ghefleurc

wordt tot den anderen : die het benauwt bloede

door proceflTcn wordt afgheperft , ende uytghefo-

ghen : die, (boTc onghelijck heeftjterftondt met een

vinnighe fenteniie wordt voor het hooft gheflaghcnj

foo (y glielijck en recht heeft,heele jaren langh moet
naer-ioopen. "Waer is nu eenen Keyfer Marcus Aurelius

te vinden , die op fijn doodt-bedde ligghende , ghe-

tuyghde aen fijnen Soon , dat hy ten tijde van 55 ja-

ren noytproceficn van 'WeduVcnlangher als acht

daghen
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daghen had laten loopcn. Voor-feker, Vhilarette, fy

zijnder dan ghefaeyt die't hem connen naer-feg-

ghen. Den Propheec Io/> hecfrer van over foo veel

duyfencjaer claciiten van achter ohelaten,{ègghende:

Dat de faken en proce(ïèh van Weduwen weynigh
ter herten worden ghetrocken , dat-men die lichte-

hjck de deur vooi-den neus fluyt, dat-men fy-felven

loochent, dat hare dachten by nicmandt ontfangh-

baerenzijn , dat-fe worden duyfenimael wederom
gefondenjdat-fezijn overal verftootcn,van vrienden

verlaten, van vyanden bevochten : dat haer niemanc

encomttrooften , Telden iemandtcomt befbecken,

Sy dan door een alderbitterlle Scbeydm^esW'aCï door

haren man , dat is haer eyghen hert als atghcfcheurc

M 5 is.



is, wordt niet veel gheacht oft aenghetrocken, noch

en 'W'ordt niet meer , ghclijck doen haren Man leef-

de, met vifiten overvallen:T^<««f dacrdien doodt is, daer

verreed den dopper, Siet defeende dierghelijcke ellen-

den doen een Weduwe als te gronde gacn^ende vcr-

druckenteehemael het ghemoedt , dat van den vo-

righen rouw foo ghequerft is , dat het onmoghelijck

^vacr Tonder Godts byftandtte verdraghen. Maec
ghelijck dien rijcken Coopman Zetw ( die fich tot de

P/j//o/o/?/ji^ende\s7'ijsheydt had begheven, naer dat

hy op zee alle fijn goederen hadde verloren, ende toe

de uytcrfte armoede was ghecomen)plagh daer naer

te fegghen , dat hy noyt gheluckigher ghefeylt en

hadde, dan als hy fchipbraecke hadde gheledcn j w il-

lendc



lende daer mede te kennen glieven , dat het verlies

vande coopvacrdije teghen de Fbilofophie niet en

mocht opghewoghen worden, endeoverfulcks een

profijtigh verlies had ghekreghen. Soo fouden wy
by-naeropden felfften voet moghcnbefliiyten, dac

een \C^eduwe noyt foo overvloedighen troeft en

foude ghenoten hebben , 'ten w ^er dat haer de

drocfucydt hier toe aehgheleydt hadde. Want als fy

fiet dat de goede menfcnen haer af-fterven,de quade

haer vervolghen , dan gaet Cy met dcPerle-moederhn'^

ren hemellchen douw , ende Goddelijcken trooft

daer-boven-roecken,by den ghenen die belooft a dac

hy /;^r hert van een Wcdi\we falvertroo^en-y die aen-

hoort hare klachten , die fiec uytbortclcnÜare bittere

i lob, 29^ M 4 tranen.
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tranen, die heeft mede-lijden met haer overvloedi*

ghe fuchten , die g^et fy-felven als verlcdighcn Q(n

haer re hulp te comen. Een ghedenckweerdighc

ghefchiedenillè valt my hier op in, VhiUrette^ di^ ick

treek uyt de daden van Trajanus Keyfer van Rfomen,

Defen marcheerde met fijn heel legher op den vyanr,

hyrede te peerdelanghsdeftraten vande ftadu, het

heel Hof , alle de Edel lieden met de hjfgaerde wa-
icn rondfom hem,ende door alle defe krijghsknech-

ten comt eenbekreten Wcdtiyï e gcdronghen,ey ichen-

de recht viinSijneMajefieyt over een doodcllagher van

haren eenighen Soon. DenKeyfer die van *t heel le-

gher op Place d*armes veiwacht wierde,gafhaer goe-

ÓQ Woorden , en vafte hope van de faecke naer fijn

we-



Wederkom ft c'onderfoecken. "Waer op de Wedu-
we uytfchoot: En neemc dat Sijne Maje^eyttdzt Gódc
verhoede, eenigh ongheluck over-qiiacm, watfaÜck
dan aenvanghen? DcnKejfer ancwoorde , dat het

fijnen Naer-faec foude nytvoeren. Dè Weduwe nam
de ftoutigheydr van noch eens een woordtin vryig-

heyt re IcgghenrEn wat moet ick't dan V^eUajefteyt

danck Wecen, 'tghene my van een ander voor wel-
daet lal ghefchieden ? Trajanus, fiende de bittere tta-

nen , fpringht van fijn peerdr,gheeft Halra van't heele

legher,voidoet aen de Wedu w e/preeekt hec vonnis

voor haer, ende en derfde niet eer gaen om fijns

vyandts bloedt te gaen ftorten , voor dat hy al eér

de tranen vande Weduwe afghevaeght hadde.Den
M 5 H^GngoriUs
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Ti.Gregor'iiis ghetuyghtdat by fijnen tijde defebifto-

rie op eenen mnerftondtghefchildert endeaf-ghe-

maelcjcn dat hy die nimniermeer fonderwee-moe-

digheyt en koft voor-by palTeren, Souden dan de

traenen eenen Heydenen be\reghen,en vande peer-

den doen af-fitten , en feu dien Godr van Berm-

hertigheydt door de felffte niet beroert, ende ghe-

"Wonnen worden ? Verre is dat van fijne vaderiijc-

kc forghvuldigheydr ende goedt-jonftigheydt. In

rollen de traenen vande Weduwe , naer het ghetuyghen

dcszWijfemansjnietop haere Wanghen? endeen roepen

fy gheenvraech^ over den ghenen die-fe doet loopen} ende

ên riffen die niet op rot den hemel ? ende den Heer die-fe ver-

hoort^ en [al daer gheen ghwuchte ujt-fcheppen» macr
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tlioonen dat hy-{è fal vreken. Naer dac-(ê hier hy
de vierfcharen , en Rcchtcr-ftoelen foo zijn ghe-

wceft verftooten , foo hebben-fè in het hemels Hof
alcijdt dit voordeel ende Privilegie ghehadt , dat-fe

allen tijden ^3rorden in-ghelacten , ende alle faecken

konnen verbidden. Is een Sareptaenfihe Weduwe in

ghebreck , en honghers-doodts-noodc ^fy en moet
maer alleen haeren ftaet aen (\tc\ hemel claghenf,

code daer fal cenen Propheet Elif<&ns af-ghefonden

'Worden. Ifler een bedroefde N<ei?«/(;/;^ Weduwe^ die

haeren eenighcn fone uyt gaet begraven , fy en
moet maer alleen weynighe lauwe traenen op een

verftorven aenficht laten rollen, en Chrifltts feivef

fal den fone het leven , ende de moeder den liefftcn

I
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fonc wederom ghcven. IfTereen AfricaenfcheMö-

nica , hecFc-fe eenen Auguftmus die tcenemael ver-

leydt, cnde ghedebaucheert is , fy en moet maei* al-

leen weenen ende krijten ,f« 'th onmoghelijch^dat een

luindt van foo veel traenen falgaen verloren. Sy en heeft

niet alleen, feghtden H.Chrjfoftomus,door h^Lïc trae-

nen verdient de bekeeringhe van haeren Sone Augu-

ftinus^mzev felver oock deelachtigh ghe weeft de

verdienften die doot hem tereercn Godrs gevrocht

zijn gheworden. Een troollelijcke fake voorwaer

voor alle Weduwen die Sonen oft Dochters tot

den Gceftelijcken ftaet vervoordert hebben » om
dat-fe die , niet alleen^ykerchelijck , maer veel meer

gheeflelijck 5 niet alleen voor de wereldt, maer

teel
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veel meer voor den Hemel j niet alleen voor de
ydelheydc , maer voor de faligheydc , als noch

eens ghebaeit hebben. De traenen dan in droef-

heydc ghcftort , hebben alle defe 'Wcduvvca
weldaden, vertroollmghe ende blijdfchap ghc-

fchoncken : Soo dat ick-fe teghenwoordighner-

ghensbequamelijckeimede cnkanverghelijckenals

met den reghen. Wy wezen, Pbtlarette y hoe dat de

j dompen ujz de biacke zee op-iijfen en klimmen,

i
ende als (y boven inde locht ghetemperc, ghcpuri-

{ficeert , ende ghelijck als ghediftilleert zi;n, dan da-

len die beneden, hebben haere brackighcyr verlo-»

ren, ende eene vette vruchtbaerheydc onifanghen.

O bittere tratntjcnslo vochtighe ooghskens/6 droc-

yighc
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vighe kaeckskens 5 ftiert u dompkens , en (chiet

u fuchtjens naer de woleken; feyndc die voor den

throon van Godt almachtigh , fy en fullen nimmer-^

meer Tonder vertrooftinghe worden Wederom
af-ghefonden» Ende ghy bedruckte Weduwe^ Godt
gheefvvie ghy zijt, die dit leefl:,voIghtde Ferle-moe-

ï^rnaer, ende opent eens uwe khelpkens, dat is,

ontfluyc eens u hert in het ghebedt en meditatie <

ontfanghtdaer in dien hemelfchen douw ',ende die

goddehjckc ftraelen,verfterckt u inde eenigheyr , cü

naer dat ghy de jonft van boven hebt ontfanghcn,

"waeekt ende bidt , zijt neerftigh en forghvuldigh

,

fluyt u hert toe , op datter niet en zy dat u van delen

irooft wederom kan beroovcn,
Het
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Het "W^elck op dat ghy beter fout verfekeren foo

is oorbaerlijck endeprofijtigh de lefle vanden A"
pojld Paulus, die aen (ijnen diicipel Tïmothem fchrijfr,

(dat een WarachtigheWedti^e haer tot het ghebedt

(cnde eenigheydt (al beghcven : ghelijck die kloecke

s'cnde H.Weduwe I«^/r/jghedaeK heeft , die een van

ide bovenfte ftagien van haer hays tot haer ver-

treek ende bidt-plaetfe had doen fatfoenercn , op
cdat-fe dan oock haer hert foude hebben naerder

acn den hemel , dervende nu naer het af-fterven

van haeren man, die rijcke ende marmeren faletten;

ginck haer met haere Staet-jofTertjcns als in een

engh kluysken befluyten j hier in naer - volghende

de vogheltjens die gheen grootcr neftjens maccken
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als {y mee hare jonghskens en konnen bedeckcn en

befitten, wetende dat-fe die maer tot hetopqueken
van doen en hebben.De H. I«^/rfe danhaer op-fluy-

tendeont-ttock haer,niet teghen-ftaende fy khoon,

joncken rijck was, aen de ooghen vande menfchen;

omdat-fe wel wiftdateen uyt-ghelaeten , endc

flract-ghcfindc Weduwe is als een verlooren Tchaep

datlichtelijck hier ofdaereen vlockje van fijn wol
fallaten hanghen. Magh ick dan niet , Godtvnichtghe

Thilaret^, haer verghelijcken by een plante van Goa,

of MaUca , die-fe Planta trlftiSy dat is, het droef Flant^

foen noemen? want de(è draeght bloemen die hae-

re blaederen maer in den nacht ende duyfterheydc

©pendgena^ndeoiitfluytcoiende ishaei: den dagh

cndc
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cnde fonne-fcliiin foo fchadelijck daf-(è terftondc

vande Son , foo die haer ftraelcu daer kan in-fchic-

ten, worden af-ghc (teken , endegaen verfleofen,

cö verrotten. Dit isclaerder als dat ick't behoeC

met breedere uyt-legghinghe te verlichten. Wel is

waer d^z een Weduwe haere wereldtfchc becom-
meringhen heeft die haer dick^jrils onder de men-
ichen feynden : maer in ditgheval dunckt my de

iSchilt-padde ons een lefTe tegheven met defc divi-

fe : Graditur ^fednoH egredttur. dat is , foo my dunckt

:

IBtijtengaen definnen , maer het hert blijft binnen,

lek ben hier gheraeckr , VhiUrette, in den lof

vande H.ludith, ende hoe ick-te meer bcliejhoc dat

ick in haer leven meer leeringhe vat , cnde onder-

N WijfliV;
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vvifingbe die Tukken ftact betaemen,en my diinckt

dat een onder delefteniet en is het befhijdcn van
een wereldtfche conv*er(atie of hanteringhe , van-

uy t-gheftorte peifoonen. Men vmdter noch op den
dagh van heden die met fulck ^hefelfchap op ghc-

fetzijn , maeu dat en zijn ni'et vande ,
ghelijck-(è

den Apoftel noemt^^i^arachtigbe Weduvvê:duCd2in\ghe

zijn ghelijck aende Popeher bladeren.-vandcn eenen

kant fchijneniy bleeck ende wit, en vanden anderen

kant foo groen als de befte ; waer van èc H. ludtth

foo vervremt was, datfy allen uyt-w'endighc handel

af-fnee, alle prachtighe kleederen af-ley , alle blijde

ghefelfchappen als acn haeren ftaet feer fchadelijck,

haere teghen^^oordighcydt ende by-wefen wey-
gherde^en brocht haren tijdt over m afghcfoodcrdi;
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ftilte. My dunckt
fy, en al die van hare ghencghenc-

heydt zijn , fouden oock van een a Tortel-duyfken

iet hier op dienende, connen leerenj wantnaerdac
iiaer gaeyken oft manneken isgheftorven, fal-fehacr

akijdtvandeghemeyne vleugh af- (onderen ; jae felfs

op gheenen groenen tack , maer alleen op FuetlU'

Wör/ cnde dorre ftruycken fleren
j
noch oock gheen

claer levende '^ater meer drincken. Sier eens, Fhtla-

rette, wat een rijcke bemerckinghen daet uytzijn te

vatten / wat een treffelijcke leeringhe voor deTi?4er-

4icht'tgheWdti^en l Och hoe wei doorgronde dat die

Conïnghinm van Vranckrijcl^ ? die om haer ghedurigh

de memorie teververfchen , dac-fê het hert op Godc
nioeft laten fpelen, ende daer om trooft aenhouwen.



foo voetde fy in haeu wapen een Sonne-bloem,
die hare roos altijdt keerc naer dacfchoon licht des

hemels,mec defe devifje ; Non ïnferïorafecutus. Dat is:

Uetoogh om-hooo^h.Ecn fake niet alleen ineen onrede-

lïjck, maer onghevoelijck fchcpfel foo te verwonde-
ren, dat felver a Vlimtis dit vooi- een mirakel , en fek-

faem werck der nature is acnwijfende. Maer, lieve

Thïlarette, wat ilechti faken zija't niet die ons als de

"alcler-trefFelijckfte meefters connen Iceren , ende die

een weduWc fe<=rprofijtigh , en conftigh patroonr

jengheyen om daer naer te wercken. lek gheloof

dat dierghelijcke waren die by den h HMeronymus
foo worden gheprefèn , de welcke (dacoockvoor

ccnen

iiÜb,zz.N^,tHr.Hi/!,c,2^ h Contra loviniam
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eenen grooten lofludith wierdr aengherekenr , inde

>"welcke vande Priefters, die haergheluck^f'enfch-'

ten , twee dinghen op-ghewoghen worden : Ten
cerften , dat-Ie Hohfernes het hooft heeft; af-ghefla-

ghen •, Ten tweeden, dat fy haer naer de doodt van

haren man hceh onthouden. ) nimmermeer en be-

gherden te her-trouw en. En d'eerfte (êyd'; Waerom

(oud* kkjiat doen f ü^antick^fie dat-mm het mijn , endc

mïct my en verfoeckj. De tweede gaf voor antwoort i

Mijnen man en ü noch niet doodt,^i^ant hj keft noch m mijn

rrhedachten, enmmijnherte. De derde redekaeveldc

in defer voeghen : Oft mtjnen treeden manfalgoedt vaU

\m,oft quaedt'^foo het eerdeghebetirtfoo fal ïckaltijdt vree^

In van dien te verliefen
; foo het t'7i>eede ,foo fal tcf^ altijdt

kenfchen rm van dien te ^ijn ontflaghen, lek houde dcfe
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bcweegh-redenen altemael voor goer; even-wel foe>

moet ick bekennen , dat het oogh-merck van de

B,Melama wat verhevendel" heehghegaen , alsfy

tufTchen het lichaem van haren man en twee foont-

jens knielende,met vs elcker doodt fy op eenen, en-

dc den feUftentijdt Beibchr wierdc, heeft ht,er iiyt-

ghefloten, dat Godt haer die ontrock,om dat (y haer

hert vande (chepfelen anders niet en foüde afghe-

keert hebben. Ghelijckerwijs de kinders , als fy een

mufkenuyt de handt ^willen leeren eten , (y fnijden

het onderfte becksken af: >5rant (00 het dan niet en .

kanpicken,noch eenighegraentjens op-halen, foo is

het ghenoodtfaeckt naer de handt te vlieghen. Soo

liep het effen met Mclania af, de welcke hier fel ver

in dicht vcrhaelt wat haer opdien tijdt is ervaren»
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"Bjlaesl ejUesl^at raetmetmyl

Dry lijcken f[effens op een tj i

Eylaes 1 7i?4r fal tck^gaen heghïnnen^

Hit ü den alder-fïi^aerflen jlagh.

Die ick, oyt van mijn levenf;gh,

Die mj fal krencks^ in mtjnfinnen*

O dagh die my ontnomen heeft

In ^ie mijn leven heeft gheleeft ! « ,

O dagh die tckjnoet eeu^igh kl^ghen

\

O dagh volfii^ert, en rou^-coleur l

Die met de Doodt y^acht aen de deur^

Om man, en kinders uytte draghen l

Ick^, die noch heden morghen vroegh

Den naem van Vroul^^ en Moeder droegk

N 4 £d
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Sal nu in eenfaemheydt verdli^ijnen :

Ghelij'ck^rvvijs denfneeuvv vergaety

Als hem de Son tnet Jiralenjlaety

Bn machteloos l^ordt door Ifetfchijnen^

Maecktdan de Doodtgheen onderfchejdt

Van die noch eenjongh leven lejdt ,

En met en draeght als hlonte haren ?

£« Van een oudt ghcfronfelt hooft

y

Waer in definnen zjjn verdooft^

E« is hefneeuvvt van griffejaren ?

O vreede Doodt l o diepe '^ondt 1

Die mj dejiel heht dvveers door'grondt.

En die my affnijdt van mijn leven \

Alsghy mj foo af-gunffigb ^ijt^

mt





Vatghy my al mijn vreught benijr^

Komt vry en Icght my daer beneven.

Eengrafdaer konnen vvy Ji^el m.

Al plaets ghenoegh voort hujs-ghejin,

Mder eenen ^arckjfteen voor ons vieren :

E« dat^men ons dan niet en fchreydt.

Noch eenigh uyt-vaert om ons leydt,

Daerisgheen oorfaeckyan te tieren»

Och 1 dat ick^mijnen lae0en fnick^

Mocht ftorten d^fen ooghtnhlickj

En dat tckkoft af-lijvigh 'SiJefen ?

My dunckf, datfou mijn droevigh hert

Verfoeten defe fetlefmert:

De doodt alleen kan myghenejen.

llaet



M4er y^at h\ krijt , ofniet en kr^'r^

Ick^ ben mij'n föetjie panden quijt ;

Ickjjebb" voor altijdt die verloren ?

Ach \ dat ick^oyt het hemels hcht

GheJireghen heb* in mijn ghcficht ?

Ach ll^aer kk^mmmermeer gheboren

Ach ! ongbetuckjgb ur\ en daghï

Dat ickjnu eerfi ontbonden lagh

Ick^ben in Traenen-dael ghecomen>

IchJ^aer al nutter vroegh verfmacht^

Soo had* ick in den langhen rtathf ,

Van fulckjn on^i^eer nojt vernomen^

Maer droeveJiel hoe dusgheklaeght l

Sietgbyniet vvatGodt hierdoorjaeght?



Stierfghy Jikt eens u oogh daerhovenf

Waer toe het leven foovervloeckt

Wanneer u Godt alsvrïendt befoeckt?

My duncktghy hoorde hein te loven*

"En hebtghy dan met eens gheineent y

Vat tl den Man maer l^as^neUent,

Om allen ur te ?noetenfibeyden.?

Op defen voet gaet ieders trouw ?

Dat als by roept 'tz,y Man^^tzy Vrouvv^

Daer ghelt gheen bidden om te bejden,

Ty ! let eens op een Dnyfhens aert,

Schoon datfy is heel %rl ghepaerr.

En in haer nejljen heeft tweejonghen

:

ls*t dat een kat die heeft bchiyint,

Oft dat de Maert die heeft gheplnjmty



Oft imandt anders heeft hefproJigJien»

S'enfal daerom ghcen groot 'misbaer,

'Nüch rouw gaen maccl^en heel hetjaer
>

Sy kan h^er ongheluclzjvcrgheten,

In vveeteghy met ti verpandt

l^ict eens t'onthinden defen handt.

En uwe droefheydt af te meten f
Waer waffer Moeder ojt foo blindty

Datfy oockjuen haer ejgljen kindt

De fuligheydtfoud'gaen benijden ?

Sy zijn van nu afal gheloont,

Sy z,ijn van nn af al ghecroonty

Alsghy noch inde baen moetftrijden,

Alzijn-fe vm' V4n bmgherey^^
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Sy ^ijn al heter alsghj pejfi^

Waer toe dan al dit bitter daghen ?

Soo beende lacob fijnen foon ,

En Jofephpf al op den throon ,

En mocht bet roodt (charUkjndraghen,

Wat ïbï/ ickjan hun groot gkeluck^

In tJi^tjffel roepen als van druck_y

Alof fy ongheluckigh yt^aerent

Godts handt dte Ti^ercJ^ hier feker aen.

Dies maeck^ick^op-fet van voortaen

Mijn traenen over hen te fpaeren,

Maer dit en is'tniet al-te maely

Godt fpreeckt u hier een ander taeU

Om u Melania te kerm^
D4t



Dat ghj met al u herten-H^efifch

Moet houden op een hroofen menfch ,

Maer dat [uit naer den hemel keeren.

Gby ^aer't op hen te fcer verfat,

En hielt-fe fchïervoor u'^enGodty

En vielt daer op met al u finnen -y

En Godt die had* u die verpant ,

Om dat gby foudt vm ul^en kant

Dan hein met meerder liefde mhmen,

Maer neen^ ghj pafien fooop haer ,

Ennaemt Godts-dtenfi foo 'ïfejmgh Ti^aerp

Eu hait tl hert altijdt ghefpletm

:

Daerom treckj hjf-fe '^eder tn,

Qm d4t ghj/ u mfijm mm

207



Sooflduïifk^ns hehtghequetm,

Gaet het danfoo, o machtïgh Heer !

Soofchenck.icku ufchepfels^erir^

Van Ti^ie dat icksfe bebverl^orveffy

^och ïchjnfal van nu voortaen

Mijn bert op kmandt latengaen^

VeDpereldtismy uytgheftorven.

O neen ! kkj^tlmet alle onacht,

JcJói^il inetal mijnfid^ en krachty

My gaen tot ti^en dtend heghtven-^

Melaniay^/ los en vrj

Maer trecken uyt deesjlavernyy

. Daerfy tot noch toe in li^ou leven.

Deydtlhejdt dicfweir ick a^
in
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En khjeggh' die met hen hitgraf

^

Ick^fal'fe met ten gaen hegraven
\

*1C en Ml noch eer , noch hooghen Staet^

Want hoe voerfpoedigh dat hetgaety

Isioch z.ijn ghetuckjgher ujlaren*

Lieftck, een menfch datfekeris^

Dathy my l^eft^ is onghe^ts,

Oft is fxt iPaeïy het moet eens enden;

Maer liefde diefich aen Godt hecht

Heeft tot onUerfiijckhejdt goedt recht,

in die kan Doodt , noch Duyvelfchenden»

Adieu dan Uan, en Kindt, en Eer,

Adieu \en dien* gheen Wtreldt meen

AdkHalJlerjfelijcke mcHfchen,

O m
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Hj is aldol,€Hfot, en hiindr.

Die iet meer als fijn Godt bemtudr.

En bujten Godt H'// Goykfns Tvenfchen.

Die was voor.waer een refolurie ende opfet van

een ^^aerachtighe Weduwe , <3ie allen haren ciooi^ niet

meer van hier onder , rnaer van daer boven en ver-

wachte; van wacr (y dieoock wel mildelijck,ende

overvloedelijck heeft ontfanghen. De w ereldtfche

zijn ghelijck aen de putten,die hunne wateren trcc-

ken,en (uyghenuytd'aerde: rnaer die wel ghetirafte

xeghenbacken d\G en behben.gheen ghemeynfchap

met het onderfteBlcment, macr worden v-erv.uit van

daer boven.

Dar my hier den tijde nutoe-lkt , ThUnetfe , ick

foudV
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foud'"eens de weerdigheydt ende vcihcventheydt

van defen Staec aen-wijfen *, ick foude roonen hoe

groot de H.Rercke dien t'allen tijden , en eeu>5rcn

gbeweerdcert heeft, ick foude dit connen bewijfeii

doop*tghene ghefchiedde in d'opdraghinghe des

KindekensjESV,eHdedeSnyveiinghe van Maria,
daer ghecne andere als Maeghden en Weduwen
wierden by ghevondcn. Welcke twee ccnditien van

menfchen oock door de giften, die de Wet toe-Het,

als twee Tortelduyfkens , oft Duyve-jonghskens,

i'erbeelt wierden ; d'eeifte door de twee Dayve-

longhskens , de lefte door de Tortel-duyfkcns. Iclc'

(oude noch dier-cn-boven met den a H.Hiermjmus

:önnen fègghen : Ontfanght doch de WeduWen die ick^

a liPin,ad Inrim Vid, O 2.
^

tU^chen
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iujfclm deldien vande hUeghden, endetuffcben deroefm

vande Martelaren voe^h e alsfoeteende oodtmeedighe vio^

letten. Vioictten/eggh' ickjoodtmoedigh, leegh-ghe-

fteeltjdoncker coleuren draghende. Een^aerachttghe

Weduwe en weet van gheen Mode, fy is dat altemael

veiftorven , jfy en droomt niet met de jonghe Jo^^-

fi'ouwen van coleur d'Aurorayde Cïtroen^du leu, du FtlU'

gie \ noch fy en breekt haer-felven het hooft met den

ïrifeer-priem om inde lockcn dry crollekens ,
ghe-

lijck een verckens-fteertjen te crommen , noch met

hetpalieerfel^ la commoditê, ende lenefcay quoy , en

dierghelijcke andere meer dier noch foovcel fuUen

volglien ais /yhayren op het hooft draghen.Het ftaea

voorden fpieghej dat zijnhaer minfteghedachten.



(y foeckt eenen Bruyclego;ii te bchaghen , die nim-

mermeer en fal fterven. Sy weet dat die hare traein-

jens aenghenamer zijn, en beter bevallen als allen de

perlen van de nieuwe wereldt. Sy is alleen forgh*

vuldigh om het inwendigh cieract der delen, dat is,

de deught , eenfaemheydt , ende oodtmoedigheydt,

het gebcdtendc de liefde des nacften. O gheluckigh

voorwaer , cnde hondcrtmael gheluckigh l die op-

weghendeende wcerderendeuwen verheven Stacr,

den felven door u goedt leven foeckt byte komen/
Gheluckigh , die u hert als de Verk-moeder dickwil*

opent tot den hemelfchen douw cnde gratiën! Aen-

gaende my,ick wenfch dat dit jacr ende alle de nae-

volghende in cencn vollen trooft ende verfterckin-

O 5 ghe
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ghe magh afloopen, cnde datuGodr raetduyfent

kghenen wil ghcbencdijen.

Ende dit aengaende onfe bedruckte Weduwe : ick

Weet wel, PhiUrene^dsLt u deCe lelTe al wat vermoeyc

f il hebben , overfulcks fal ick hier een dichtjen mee

defen Nieuwen Jaer tot verfettinghe in-fchietenJck

en loop nietbuyten fchrecf, 'thoort hier toe, 'tis van

eenen goeden ouden Patroon WedU^enaer y die lich

ten hooghften beklaeght , dat hy in fijn oude daghen

foo weynigh vande fijn in acht wordt ghenomen
De faeckis als volghr 5

ghylult metu verftandt wel

foo verre loopen datghy fijn klachten menigheWe-
duwe fult toe-voeghen, die dick^wils by hare ey-

ghen vleefchelijcke kinderen heel foberkens onthaeli

"W orden,en ontfanghen; Ai;



T^ij dumht dat die veel jaren leeft\

Dat die li^eljiofvan daghen heeft:

Aengaende ?//;, uJ^foeir u dat.

Dat uk ^^^el heb 'mm deel ghehat^

E« noch op defen [elven f^dt^

Hoegheme '^^arenfy mj quijt?

En prtncipael mijn Soneru noH^\

'T^aer fchande dat men'tfeg'gben fou'Vtf.

Nu fy hefit mijngheldt engoed'ty

Ktifchup't'femj fclmr met de voet.

Van "ïi^ie comt dan den Hejl'ghen dagh ?

Doen fy noch inde kooien lagh,

Doen dronckjckyoor 'mijnghelt den-T^ijn,

En Ji^aerom met ? het ff^as het mijn,

O 4 En
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Mnaer ickjhaer mijn goeykengaf^.

Soo drtiypt fy daer baer-felven af.

Dees Vuyl-neus dan,en peyflfy niet.

Vat Ouderdom ts vol verdriet ?

Dat dan tneefl dientgoedt onderhout

Wanneer den Man Ji^ordt oudt en kout f

Foey 1 dat is eenenfcherpn aert

!

Heb ick^daerom mijn goedtghefpaert ?

Jleb ick, daeromgkefiaeft^ gheTi^aeckt ?

BebickdaeromglM^oeltyghebraeckj?

Heb tckjaerom ghersjfi, gherotH ?

Om foo van haer te zJjn ghetrotft ?

Wat dat ick^'«^^ alften en moet l

In armo^d' lijden in mijngoet\

In



lEn foud'-fjienniet een ouden Man
Wat deugbts doen daer-men magh^oft k^n ?

Mijn vrouSif nam haren Bejie-vaer

Int eynde feker anders i^aer^

Ew al hietfy noch eens Margriet •

S'en li^asdaerom de quactfte niet;

Och neen het Ti^asfoo goede vrou^%

Soo tckrfi ^^^^ ^^^ pYtjfen ynf^uW^

Sy tapen hem van't befte h'ter^

Hj had de befte plaets aen't vkr;

Hj k^eegh van vleejch, hy kjreegh van vifih

Het leckerfte van heel den dtfch,

Maer kh^gae hier \en ^eet niet hoe^

Men maecks^ my Ti^el 'tleven moe j

Q 5 pet



l^iet een die mj ^at gaede-jlaet ,

Oft icl^gheraept ^aer vandepaet-^

lae ijfer maeltijdf^ iffer [peel,

Jckbender ever al teveel.

Hoort eens eerfftaeltjen van dit Wijf,

Van haren aerdt^enfnooj bedrijf

'Tghevielop Sinre Martens dagh

Dat ickj^'at met een hoeïiien Lighy

IcJ^fat inthoecksksfi vandefcbou^'^

Het Weer Was Windighy en heel rouW,

Denavondtquam allenghsl^ens aen,

Menfprachjnjvan te bedd' tegaen-y

Sy toonden haer Wat prat^en gram^

En[nee my emen hoteram
j

DiC
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D'tefy tny inde handenfiach

Daer met beet fy my vanden back >

'Enjoegh my flapen[onder licht y

Ghelijckrmen doenfoud' aen een ^icht.

Jck^gae^enHfenfch haer goeden nacht, %

Ickjnerch^dat *tMey(fen met my lacht-^

Doch tck^ kruyp foetjens naer mijn kot,

Maer hoort nu eens, o lieven Godt ï

Als ickjnti uyt de voeten ben^

Dan hoor' tchjatelen het ten.

Dan hoor* icJ^k^aecken 'thout aen^tvier.

Dan hoor' ick tappen T^ijn, en hier.

Dan hoor 'ick, dat hetfpitjen draeyt.

Dan hoor* ick^dat-men kieck^ns braejt.

Dan
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Danhoor*ukdat-men ticht en tackt^

Van hoor* khjiat-men ^aeffels backt^

Dan hoor* icJ^fegghen: Oom^ a vous,

Dïtgaet ü eenen vollen kroes,

' Vil gtlt u eens een beelefchroef^

CtSLti-pccvJlaept al tn fijnen roefy

Sa,fa eens uyt,bet macherafy

Want Befte-vaer gaet naerfijngraf

•

Soo by ditfeyd\beb ick^ghe\uchty

Doen Ti^as het huys heelvol ghenucht^

'Enfoo ickjweüenocb ^atlanck^

Soo riepenfj Gran-peef "ft^or^ri^^wci^,

E» hy moet voort met defen mifi\

Sd laetom peyfen op een hifiy



in[preken onfen Tmmrmam^
Want hft niet Ungher maeckjn k^*
Daer op eens weer eenflujt ghebrocht,

yoen riep tck vv4f tck^reepen mocht :

Al cloeckjnalcander, cloeckjoefeheedt,

E« maeckj mijn doodt-kjft vry bereedf^

B2 doet dees kpïteu doch al vrjy

Ghyfult bedroghen zijn aenmj :

"Sughy my (oeckt te vvefen quijt,

K« vvtl icl^leven ttivverfpijt.

Hetfterven vvaer voor mj/ nu pijn.

En 'tisfoo langhe doodt te zAjm,

Diesyvil ick^leven bygantscracht,

J.n maecken weer een nteuwepacht:
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'Tjaer veertigh fevcnM ickjily

Bn al Ti^at darter volghen fal^

Want fachtetttigh die ben ickjiet^

In daer noch t^imigb hy-ghefet^ ,

Sal honden vol zijn in gheuU

My dunckjdat daer 7nê'^efen fal.

Weet vry dan Vrienden dtefoo teert

,

Ghy rekentfonder u^en 'Vt^eert,

Ghyzijt verdoolt, ghj hehtghemifl,

'fC heb noch een lijf goedt inde hi^.

Dit zijn de klachten van cencn,maer is de fortuyn

van veel , die van vremde dickwils meer trooft , als

behulpfaemheydt van hunne eyghene kinderen ont-

fanghen.'Tis al anders ghedaen als ons leert het Vei-

le^oft



le,ofc winter-groen, dat eenen ouden peetboom foo

wel lal blijven omhclfen als fijn tackcn droogh zijn,

en als fijn kruyn verdort is,als doen hy bkderen,bloe-

men,en vruchten droegh. Tis al anders, Teggh' ickj

want Wy foecken-fe quijt te zijn , ende ten Blijden-

bergh te begraven •, 'tis al : Kindt^rs '^aerjegroot^ Vaertje

l^aerje doodt. Waer op een kloeckverftandtfpelende

bemerckt wel, dat veel Ouders quamen by Chrïüus

om iet voor hunne kinders te verbidden, als nament-

lijck het Cananeeus Vrouw ken , den vader die fijnen

befeten foon aenvoerde , de moeder vande kinderen

van Zebedtctis : maer nerghensenleeft-men van kin*

ders die iet voor hun Ouders quamen vraghen, als

vanden <«Jonghdingh die verfochc om fijnen vader.

a Mfitth.B,

~

te



te begraven ? Lact ons dan tot flot-redcn van't voor-
gaendefegghen:

Wie datfijn kjndt

Soofeer beminde
^

Bathfpdgheeft
Ter li^ijlhy leeft,

h ^eerdt begeck^

Als't hem ontbreekt»

^
Wy comen n\i,?h'tlarette^zot den Maeghden Staet, /

die ick voor NieUJi^-jaer-gift het Heit gaen op-dra-
ghen

: kk hope dat niemant van haer qualijcken fal

iiemen^datickhaer d'eerfte plaetfcdie-fè verdienen,
niec en hebbe gheghcven : ick volgh d'orden van
den foeten Naem , cnde niet mijnen wcnfch > ende

hare
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hare verdienden. Alleen ben ick droefdat my den
tijdt fchijnt te benijden, dat ick niet wat ruymer tot

lof vande Suyverheydt en kan uyt-loopen. "Want fy
is den verborghen a Schat^dacï het Rijck de-r Heme-
len aen ghelijck is , ende begraven light inden acker,

dat is, onbekent aen d'ooghen der menfchen , macE
die van fijn "^3reerde endeplaecfe onder-richt zijn,

die vercoopen al wat (y hebben 5 om dat-fê -vareten

dat (y in dien grondt meer als een rijck Indim conncn

ontgraven*

a Matth. 13.

Een
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Een fuyver Maghet , ghelijckden'vritten Swaen,
ftrijdckloeckelijck , en blijft verwinfter in allen

aenvallen, becoringhen, en tormenten.

Vl/T^f l^tl den vujlen Blafïaert^4c;;W Be-oorloghen den "bitten S vv aen ?

Wat 7nept hy op hem ujt te rechten >

Al plonfl hy tn het n^ater neer^

Al hifi den Wilt-fchut nochfoo feer,

Alftockt hy hem om kjoecku vechten
;

WMit hy het m'm^e maer en nMckt^

Soo dat hy 'mfijn vleughels raeckjy

Als hy ghetrotfi hem toe fdfetten.

Schoon d^t hy hifi, enjunckt, en buylt^
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Veeracht die 'mfijn vleughels fchuytt.

Die can den VVater-hondt verpletten.

Ter^l^ïjl icl^ dit hierfiaen en praet,

Siet eens hoe vinnigh dat hjifiaety

Hoe dapper dat hy aen comt drijven!

Ghelijckjen Oorlogh'fchïp gheeft vier,

Soo loft oock^dit grammoedtgh dier^

Al ^at hy treft dat moeter blijven,

lEn '^aert niet duyfent mael ghefchiedt,

VVaerachtigh mengheloofde't niet^

Dat eenen S w aen heeft fülcke crachten

Dat fy denalder-felften hondt

Op ftaende voet druckt indengrondt,

En mfthaer veders can yerfmachtm.
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Zijtghy ver^mner dan, o Swaen l

Soo y^enfch kk^datghy nojt voortaen

In Venus "daghen Wordt ghefpannen»

Menfdl Cupido dat vtijl Wicht •

Metfijnen booghy enfijnen fchtcht

In eenen boeken-^al gaen bannen,

V pluymenfuyyer, ïi^if, en nety

En laden nojt de minfte fmet,

Maer gaen denfneeuï^felfs overtreffen^

tn fal ickjian den kloeckcn aert.

Met fulck§n fuyverhejdt ghepaert,

Niet moeten boven al verheffen ? ^
Ick^foud' het doen y maer daer ts iet, ' *•

Gbeloovet my^ 'ten Ji^ijcks ^if^i^^y

P 5 DU
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Die magh 'tckjvry het cranskjn ^even^

De Suyverheydc van een teer Maeght

My dunckt dat du denpalm-tack^draeght^

Dïe Wordt den eerften prijsgbegheven»

Wat vkyenyflreelen van een Lief?

( Uaer inder daet een Eeren-dfefj

Wat Itfien z^ijnder, en v/at laghm ?

Wat luften van fijn eygben kjnt >

Ick^fegh die daer niet in en hrant

Die heeft meer honden af'ghejlaghen.

Hoc wel foud* hier paflen, Philarettey d onnoodi-
ghc fbrgbvuldigheydt van fekere jonghe Dochter,

dacv êfA lerlifMomas Cantiprataniis ^£ VQïh^Lek? Defc

had cenen , die te veel vryigheydt over haer ghe-J

bruyckcnj
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bmyeken wilde , met een foufflet ofc twce goe-

den dagh gheboden : maer om dat fy vreefde haer-

felvcnhier in re buyten ghegaen te hebben , heeft fy

defaecken haren Biecht-vader te kennen gheghc-

ven, die haer noch ghepre fen heeft, endc verkloeckt

om in fulcke goede manieren op den felfften voet

andermael noch te volherden. Nu gacick voort tot

be wyfinghe der Maeghden ftercktc.

Siet eens boefel denftrijdt gaet aen !

Die oockjiiet Irneïi en tsghedaen,

Sy haelt hair croon d^eers door defileerden^

Sy yi^aeckj, fy hidt^ fy vaïi^ fy lijty

Sjf fliiet den vyandt op met v/^r,

P 4 Dat
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Datmankt den crans van meerder beerden,

lae, oli^folfer, peck^,€nv'ter.

En Ueu'^y en Betryenfeilen Stier^

E» raders vol vanftaele pmnen,

E« roofters, en ghefmolten looty

Daer toe Tyrannen^ en de Dooty

Sm ghj de Maeghden al verlifinnen,

MeyntghydatCsizhznn3,)i:>ïjckty

Oft datfy om den Beul bef^ijckty .

Om^n-banck, kerckers, oft tormenten ?

E« dat noch boven defegaet,

Omfoetenlujiy om hooghen Staety

Om foo veel M^ximinsprefenten ?

Vusghy Èirnzzoxizsleght neer

ven
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Den tau^er-uckydn al u eer^

^Tis Agatha die moet dk draghen ;

Syftondt en ^ierdt noch hleeck^, noch hangh

Schoon dat fyftgh defcherpetangh

Voor alle hejd' baer horftenjaghm^

lae, alquam Scaevola nu hier.

Al ktïie noch fijn handt in't vier.

En dede Porfena noch vreefen.

Al had hy nu den crans al op,

By ruckje die ^eer vanden kop,

Soo hem Alena ^ïerdt ghe^efen,

Dat Mutius noyt ïsgheheurt,

Baer ^ierdt den erm van't lijfghefcheurt^

Enjiondt met bloedt heel overgoteni

P 5 tn
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En fj hehielfoo kloechen hert

Irit mdden van haer hooghfiefmertj

Oft haer den moüVp ^mdt uyt^kefchoteH,

Spr'mght Claelia met kloecken moet

'Van boven mdenTyhcrs-wloQt,
*

, Eh Hfïl haer Roma daerom croonen,

_.
• Ick^can met Godelivajo»^/;

Nochgaenverduyft'ren defenfprongh,

En vrj al meerderJïerckje toonen^

IVaer Wajfer in het Keyfer-rijck,

Eenaen Chriftina oytghelijck^ ,

Die 'tvier, en peck.heeft overwonnen ?

Die, als fy treedt ghehekelt fi^asy

Wasfuyverder als't fijnsie vlas.



Dat oyt van lou^ou^ isghefpommu

Wil 'tck hier Tecla, Wtl ickSpcs,

EwSura met haerbloedtgh mesy

WdickJSuQinnz eens gaenlovm ?

Wat dat den Heydeodom alpnjft,

Hoe hoogh dat haren lofoock rfjjk

Vees Maeghden vlughen noc^ al hoven,

iseemt dat baer 'tjlerven ^aerghemeen^

'En dat haer doodt quam over een^

En dat'fe hier ghelijckjn l^aren

:

Maer Ti^eet dat hier den meeften roem

Komt vande Maeghdelijcke bloem.

En dat in teer\ enfïi^ackejaren:

In dat Wanneer degoude kroon.

^^5
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En 'sKotjinghsScepteïftondt voor loon.

En dattfï't midden vande Weelden,

Wdnneer haernict ah pracht, en luii,

Enperlen van een vremde cuft,

Rondfofn haerjonghefinnen [peelden

:

En dat ypanneer hetjeughdigh bloedt

Van binnenfiortnde op'
t
ghemoedty

En vloejdde metfijnfoeteftreken.

Wie dit al t'[effens Wtnnen kan.

Die hou£ tckjoor eenfienker Man,

Als die noytvyandt heeft ghe'Ji^ekj^^

Jae dat hier Alexander quant,

Enfieyl, en hooghe vefiennam.

En koft denfiandaert daer op planten.

Ter-



Terwijl men op fijn Papensfcboot

Metpijleny en metvïnnïgh loot^

En hem besfree van alle kanten-y

En dat hy dies al niet te min

Nam even-^el deflerckte iw.

En noch verjïoegh des vyandts Knechten^

En diende danfoo vromen Heldt

I^iet met Triumph* om-hoogh gheftelt ?

En moejl-men dan gheen croonen vlechten f

'Tü ^^aer\ maer "ï^iefijn vleefch besfrijdty

En binnenfiorm opftormen lijdt.

En die kan af-jlaen, en verVmnen^

if, T>ie is den kjoeckjlen dtér leeft,

4 Omdat hjgroQter nae-deel heeft^

m

Want
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Wantjijn verraders zijn pan binnen»

leght afdan CxC^xï u casket

yUt palmen-tacken dicht befety

Leght neer Pompéus tl groen bladen^

Hn Scipioghy Blickfems-vyer,

Ghy moet nu l^ijcken aen Laurier,

Als Maeghdendaer metgaengheladen.

O Suywcïhcydtl dte'taltemael

Verdonc^ertfnet u belleftrael.

Wat pen can u^en lofverconden}

Ons dichten z>ijn vrj al te cleyn.

On) ^i^oorden ^djn tefeerghenteyny

Jckji^enfch u Scraphinfchc inondctty

Die fchoonfy ooc^ 4I [ujv^r zijn,
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Haer Suyvciheydt etukpjlgheen pijn,

Maer dees is quader 9mte krtjghen.

Dies moetgheheel het hcmelfch Hof
Gaen finghen u^engrooten lofy

Oft^elvanfchaemtefdhetfwijghen,

En dit dat tot noch toe ghefeydt is , Thilarette^

ftreckt tot lof van de Maeghdclijcke Suyverhejdt.

lek 'Weet wel datter (ommighe zijn die kranck van

ghcficFit zijnjCn haren luyftcr niet en konnen verdra-

ghen
j
jae in teghendeelverfmadelijck daeraffpre-

ken, die lafterenjCnde niet dan plaificr, en ghenuch-

tcn in den mondt en hebbcn.Ten is niet te verwon-

dei;jen,4/y het vereken droomt, danfartghemeynelijckyan

draf^efen, lek kan fonder hagr w ei-behaghcn cndc

toe-
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loe-ftemminghe den voorghemelden lof gheoocgfi

beveftighen •, nochick en wil hier ghecn pafTagien

trecken uyt den brief vanden H. Jpojiel a tor die van

Corinthien^ noch uyt de HH. Oudt-vaders , diQ qua-

lijck ftercke cnde krachtighe Woorden ghenoegh

konnen vinden, om dcfe Deughc naer haere verdien-

ftcn op re ftellen.Hun-IiederghevoeIen,feggh'ick,al-

hoe-wel ghewighrigh , cnde onvervalfcht fal ick

voor-by gaen ; veel minder fal ick mijn vonnis hier

over-ftrijcken, op dat het nieten fchijne dat ick met
den broodefpreke. Maerick fal den Heydmdom (elf,

cnde gheheeloLidrende rriumphant Koomen totghe-

tuyghen ncmen.Dieeen weyniglisken inde HtJiorU

Schrijvers ervaren zijn , die weten dat onder andere
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Af-^ode,ooc]c de Af-godïnm Vefta van dat volcl^geecrc

wierde;enbeval-men t'haerdereer daghen nachtin

harcnTe pel feker vier t'onderhoudenjdat geftoockc

wierdc van Maeghden t'haren dienft toeghewijdr,

op welcke fulcken acht wierdc ghcnomen, dat

al die van haer overtuyght was vanden val, leven-

digh moeft zijn begraven.Men leghc van een,wiens
eerbaeiheydt in twijfel gheroepen zijnde heeft toe

bhjck van haer onnoofeibeydc water met een fift

uyt den Tiber mpeten halen , 't>3relck iy oock
tot hare ontlchuldinghe ende verdedinghe gcluckc-

lijck uyc-'W^erekte. Maerghelijck de ftraffe , vandc

ghenedic haer mifgaenhadde, groot wasjfoo was
oock van ghclijcke het reipedt ende dè eerbiedin-
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ghe dièitien aen de andere bewees, verre boven een

ieders ver wachten. Ghebéurdec dat fy by gheval

denScfierp-rechter met eenenmifdadigenontmoet'-

reden, dcfe koften fy het leven fchcncken, Maer om
roronspropoft te komen; Datter iemandt trium-

phantelijck binnen Koow^;? had komen inghereden,

ende dat inde felffte ftraet een van defe Maeghden
hcmhadteghfnghekomen, foo ftondtdefenK^j/^r,

o^Veldt-overJien op,fytonck van fijnen waghen,ende

begroecrede haer meteen diepe reverentie, als wiU
lende fegghen : Uk^hfl^Jl^en , en Landtn^ Konmghen en

Kejr'leghen üveY^onntn^maerenn^el is de vi^erie V4n

u een Mmeght zwijnde vedgrooter, om datghj u-^jghen"

fdvtn hebt tomten temmen , -ende onrfirijdm. "^at

diinckt



durfckt u hier af, VhiUrette ? 'üs het fclffte dat den

Toet oock ghefeydt hadde

:

Vortwr eji qmfe quhn quï fortifuna vinck mcema.

Dat is

:

Die temmen kan den luji, enfijn bedorven finnen^
^

Toont dat byjierckjr ts dis die ecnftadt k^n binnen.

Hier mede meynde ick oiilènSwaen ce laten vaien,

Maerneen, icfz^^ordt hier nochgbe'^aer,

Hoe dat den S vvaen leeft menigb jaer.

En macY met honderden ^il tellen

:

Enfoo ïsQockjden MMghden^tnet^

Die altijdt even jeugbdtgh gaet.

En jaren kan op jarenftellen.

HoedatdfnmenfcbfKhreynderhouM^

Qj, Boe
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Hoe dat fijn kracht oockjn'm verflou'^t^

Hoe dathy mindervoelt de jaeren-^

Want Godtftort 'm hetfujver bloet

'Een vrolijck^ en een blijghemoet.

En ))^at can dan bet hert befvvaeren ?

Ghelü^is daer fal in volderjiant

De Siel m't lïchaem z,ijn gheplant^

Dtefelden quacVfal overheeren^

Soo dat diejich onthouden 'ïi^ïU

En leven 'thujs, en cujs, en Ril,

Op vijfttghjaerfal jubileereti.

OSaelighjaer ! ogrootgheachtl

O blijden tijdt\ o langh verdacht \

Die met verdienfien comtgbeladen;

hk, groen' u met datjeughdigh cntjdt^



T>attck,fieJIrooyenvoorde'Bru)'dry

Alsfy betreedt dtefuyverpaden,

Gheluckjgh is den menfch voor^aer.

Die Godt vereen het Jubel-jaer,

Om hierfijn croen noch te verderen,

Ukyenfch o SieUy datghj meught

2soch ander vijftighjaer m deught.

En noch een jubilé kpnt vieren,

lEn dat mfulckjn Ouderdom

Ghy treckt naer ti^en Bruydegotn,

Ingaet den Maeghden-crans ontfanghen,

O / feght my eens hoe l^ordtghegroet

len Maeghty als Iesvs haer ontmoet!

Hn ^acht de Stel met groot verlanghen t

CL3

M5
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a Doch ieder een en vat dit met.

Dat vult de bereidt met verdriet.

Dat IS de oorfaeckjan veel tranen-y

Dat ïs hetgheen' dat teder kj^egbt.

Dat ts hetgheen dat nienigh plaeghty

Men kieft tiu al de hreedtsk hanen.

Goiidrgaetvoor (ilver, maer naerde falighcydr en

gaeter nier boven de ghefondcheydc ; óitk worde
merckelijck verftercktendponderfteunt vande Sny-

verhejdt
, gheiijckin teghendeel oneerbaeiheydt de

befte crachren, ende de jeught vande lichamen ver-

teirt, beroovende de felve van hare goede gheftelte-

nidè, invoerende menighvuldighe cranckheden, en-

de (leekten di^ den menfch al vroegh , en voor fijnen

SiMatth.io. ti}dc
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tijdt naer 't giaffleypen ; foo dat het voorwaer niet

Tonder groore leden en was , datir.en ind^n Tem-
pel van 4 Ff«//5 lijnwaer, en doodt-kiften en ver-

kocht,om dic dat (aeghen met eenen in te beelden,

dat hem de begrafeniile ftaet en wacht , dic (ïch niet

en kan ontbonden. Sieteens wat een beftandigheyr,

ghefondtheydtende kloeckheydt, endelanck leven

dat de fwaen-witte Suyverhejdt Q.^n de Maeghden
pleegh te veioorfaecken.

Maer dat is noch een ander faeck >

Tot louJVter troeft, en groot vermaeck ,

Dat ïï^d voor al dient overH^ogben,

Wanneer de felle Doodt ons naeckt^

En dat-mm Itght enfielenbraeckti

a ?lntp.r, 0^4 Al^
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Als nu het leven is vervloghen 5

Dan vreejl, en huyltfoo menigb dier,

Vanfvpeet dm menfclh en inaecktghetier^

Engaetjich als de l^ormen vringben;

Maer eenen S waen li^erdt dan verblijdt.

Als hyghevoelt den leftenfirijdt,

Dangaet hj 'r alder-foetfie finghen.

t>at proeft een Maeght noch al veel meerf

Alsfj ontjlaeptftil inden Heer,

Engheeft haerfiel in fijne handen^

'Sochfy en voeltgheen droevigheyt

Van Man en kjndt dat om haerfcbreyt,

Intfcbeuren van des levens handen,

Danfingbtfy vrolijckjnetdeS\N^cn i
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In't huys des Hecren fal ick gaen.

En inrf Jemfalems faletten

:

Jerufalem foo fchoon ghebouc !

Verrijckt met peilen en met gout

!

Daer fal ick mijne voeten fetten..

Maer ghj^ o Sondaer, diefoo lanck^

GheUeft hebt midden in den ftanckj

En blijd' Ji^aert 7mt u vujl ghenucbten,

Ghelijck^de Ueremmne fchejt-^

In naer haerUcchen bitter fchreyt,

Soofultghj oockjn'teyndefuchten.

zTfalm.l;iU Q_5 . AEN-
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AENSPRAECK.
VOorwaer, Suyvere Phïlarette^dathet gout is on-

der de metalen'-jdc Son onder de Planeren , de
Lelie onder de bloemen , dat is een Maeghr onder
de menfchen/Tfchijntdatrcr nochkoftelijcker,noch

blinckender,nocli wel-rieckender, noch fchoonder

Denghcen is als de Suyverhejdtvsin fieldende vanlic-

liaemj de welckevan'c beghinfcl des wcreldts, tor

dendagh van heden van gheleerden en verftandi-

ghen, van Koninghen en van Piincen als een hemels

cieraetjcnde het vveerdighfte rot Godts-dienft al-

lijdt is ghéoordeclc. Alle Gheeftelijcke , ende werelt-

0^5 1'jcke
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lijcke Schrijvers foo.in'c Chriftendom,als inden Hey-

dendom hebben dt(e Deught altijdc op den hoogh-

ften trap gheftelt,ende verheven^ en diefe met woor-

den niet ghenoegh en koften ptijfen, die hebbenfe

met verwonderingheende gheluck-wenfchinghen

blijven aen ftaen fchouwen. De Heydcnen die defe

maer ghelijck als tulTchen licht en doucker ghefien'

en hebben,die gaven haer nochtans dit voordeel, dat,^

al wat den tempel en offerande , al wat Godts-

dienftaenginck, datfe dat van gheen andere en be-

gheerden bedient te worden als van Maeghden.Da'c

meer is , bemerckende dat dele Denght tecncmael

goddelijck was, hebbende MaghetghcMi (als haec

ketende voorflaén dat hacr dit tot lof ftreckte) on-

der



Zodiacus, cnde hacre plaetfc ghegeven tuflchcn den
Zeeulif en de Schale. By de oudtfte Meefters oock van
deLatijn(che tael,was Maeght,cn Hentelfch alle beydc
het felffte te fegghen. Dat meer is, Godt felfen jon-

de niemandt in den Heydcndom de voor-(egghin-

ghe,endegaevevan prophereren alsaende Sjfbillen

die Maeghden ^aeren. Nu in het Chuiftendom hoc
groot is de Suyverheydt gheacht ghe weeft ? Naer
dat den Sone Godts die foo beleeft heeft , dat fchoon
hy valfchclijck van dronckenfchap, muyt-maeckerij,

duyveltij befchuldight wierde , evenwel en hebben
hen de nijdighe Scriben, en af-gonftighe Thartfeen

noch oock den duy vel felver foo verre oy t milgacn,

datfehem jet tot nadeel van dcfe deught hebben op-

geworpen*
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ghcworpen. Ende van dc/ê Goddelijckc vrngbt en

mocht niemant de eer hebben van Moeder te we-
fen, als die maeghet voor 'tbaeren, in'tbaeren, naec

'tbaeren foude blijven, QuaUjck was den maegh-

delijcken Standaert op-gherechc oft daerzijn vandc

treffelijckfte 5 vande rijckfte, vande edelfte , vande

fchoonfte, vande jonckfte allen eeuwen met duy-

(enden gheweell die haeren naem met beloften daer

hebben laeten infchrijvcn, om ghetrouwelijck endc

koleckelijck,tot befchcrminge der Suyverhejdt tot de

Doot toe te ftrijden, om foo het befonder croontjen,

dat alleen de Maegbden fullendraghen,te\vinnen.Op

dat ghy dit foudt verftaen , PhiUrette , foo moet ghy

weten dat de Griecken endc Roraeynen altijdt be-

fondere
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fondere prijfen (lelden voor die fichin dcnoorlogbe,

oft andeiecampvechtighe raannclijck ibud' bebbea
ghequeten.Soo vereerden de Romejnen een Croon van

ejckjii bladeren dis fy ccncn Borgher vanden vyandt,

oft van de Doot verloft hadden; die d'ecrfte des

vyandcsveftenbeclommenhad' , droegh een croon

toeghcmaecktalsmueren, endefoo voorts >3raeren-

der verfcheyde croonen voor verfcheyde daeden.

Nu comen de Theologmten ende Godtf-gelecide van-

de hooghe Scholen, ende (cgghen dat Godc^almach-

tigh behalven den cetiwiglien loon der falicheydt,

noch bereydt heeft diij croonrjens,gdijcker zijndrij

vyanden, d'ecn ontfanghen de Doctoren,ovn datfeden

Dujvd^ de tweede is voor ÓQUartdaren , om datfedc



Wereldt ; de derde voor de Maeghdcn , om datic hec

Vleefch hebben overwonnen, ^^dckc Cranfkjns hier

in beftaenjdarfe boven d'andere HeyÜghen oncfan-

ghen fekere uycncaicncheydc , ende meerdere ghe-

iijckvormicfaeydt aen Chrtjius, inden welcken op

het a'dervolmaekrfte de Gheleertheydr, Marteüe, ende

den Maeghdom hebben uvtghefchenen. Behalvendac

de Maeghden noch hebben dit voordeel : Datfii zijn

hj hit Lam op den Bergb van Sion : Dat fj den naem Chri-

fti, endt va.ndcn Ueinelfchen Vader op haer voor-hooft M^
ben ghefchreven : Dat fy een hedekenfingben , dat nïemandt

en canfwghen : Dat fj volgben het Lam Godts al y^aerhet

gaet. Magh ick dan niet roepen met den a H. Athana-

fius Patriarch van Alexandrm ? De Sujvcrhejdt is een

2iLib,d€Virgimt.
^ groote
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groore deught, depuerbeydf is eengrooteglorie. Groot is den

lofderMaegbden. O Maeghdcmghy z^ijtden rijckdom die

ntet en vergeet ! O Maeghdorft ghy z^i'jt een croone die niet en

verflenji! OMaeghdomgbyftjt den tempel van Godt^eene

Ti^oonfiede vanden H. Gheeji ! O Maegbdomfchoone perU

denghemeynenpeYfoononhehent y endedievan luttel ghe-

vonden "ï^ordtl O Stijverhejdt Godts-vrindinne, ende vande

HeyUghengheprefen! O Suyverbejdt ghy zij t de blijdfchap

der Fropheten ,\ende de glorie der Apoflelen !- O Sujverheydt
,

het leven der Engheleny ende de croone der Heylighenl 5<i-.J

Itgh is hy dte u houdt y en die m n voortgaet met patientie^]

T^ant een'^epigh[alhy vermoeyt^orden , en veelfat hj in

u verblijden,

Macr met wat defcighc, cnderijckc woorden en

heeft
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heeft dciK^Wijtoan vanden Maeghdöm niet ghe-

fproken ? fegghende, datternïeten is dat teghen haer tot

ieerderini^be can op gehangen 'Ti^orden, Stcldt in een

Weeghfchael de goede reucken , de parfumen , d<r

paften van Arahïa FeltX) het gout, enêc filver van P^-

r«, cnde van Mexico-y de ghelteenten, ende perlen van

Indien-^ voeght hier by den cargo van Salomons vlote,efi

leght aendcn anderen cant een fliy ver Stel die haer

can onihouden>endc den Wijfeman verfekert noch

dat fy
haer tcghen-fchael fal op haelen. Aen de geen

dan, die fulcken verheven cnde coftelijcken fehat by
haer hebben, foude'c my niet voor een dorp-fonde,

endebotticheydc,Pfoi/^rmf,aengherekcnt worden ?

foo kk jet flechcs ende vanjcleyndec weerden quam
9^'Ecclef,z6, c^ R • voor



voor een l^^i^u^-jaer-gifc opdraeghen. Ovêrdiicks

heb ick hec Idft, en het beft , dat is het Hm, bewaert

voor de Maeghden ^ daer in naervolgendc de Groo-

ten, ende Potentaten van de(c wcrèldt, naraentlijck

Henricus denIV.cn Ludovkus den XIlï. fijne Soon Co-

mnghen van Vranckrijck^-, de wclcke willende een

flaeltjen gheven van hunne goetjonfticheydt tot de

Societejt lefu, hebben door hunnen uytcrften wil be-

valen dat-men hun ghebalfemt hert foud* brenghen

A la FlecfJê, ende daer in het Collecte by de Vaters laeten

ruflen.Sy coften ons jet profijtelijcker vereeren,maer

wccrdi^her off edelder en wafïer in heel 'tRijck

niet te khèricken. Aen u dan, lieve phiUrettey en aen

alle de Maegbdm gheef ick het Hert met de drij na-

ghclén?
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gKclcn: dcfe ftaen boven aen den inganck van hec

Herrom dat daer door te waepenen, ende te be-

vrijen. Het heeft al veel fnapsin, ende daer gaet al

veel toe, fijn hertfoo fiiyverte houden gheHjck ons

uwen Sli^aen verbeeldt, die niet de minlle vuylicheyt,

jae felver midden inden vijver, ende natticheyt, geen

rceckenenvan vochtigheydt op fijn fuyver vederen

en laet cleven. Is het dan niet wel ghevonden, Phtla^

rem ? dat defe drij naghels daer voor een Para^pettOy

oft Borft->5reir zijn inghcgravcn, om die *^'ande-

lijcke aenvallcn , ende becoringhen wedcrftandt te

bieden, ende af te drijven. De Godtvruchtighe Key^

fertme Helena hadde defe drij naghelen becomen,

cndc heeft vaneenen voor haerenSoon Conftant'tnus

K z het
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hetghebit van fijnen toom keten fmeden, opdat

hydaermededwinghende fijn perdcfamen indach-

ligh foud' worden hoe dat hv fijn eyghen driften,

cnde quade gheneghcntheden foudd' behooren te

toornen. Die kracht moeft hebben cencn alleen by

Conjfantinus'y inz^ï dacrder drij in een Hert fteken,

daer ben ick wel verfekert dat die noch al fterckcr

iiytwcrckinghe endc befcherminghe fi.illcn veroor-

faecken-, (oo nochtans Vhdurette dat ghy't niet alte^

mael op defe uytwendighe/mi/c^r/f ofte verfterc-

kin^e en moet heten afloopen, ende in het Sennnel^

hujf^n foud'f blijven fitten llaepen. Voorwaerdic

ftreed* teenemael reghen de waerlchouwinghe szw-^

dcnWijfenman:4^^^rfm«fefrfWff^//tf J^^iidht. Het'
dFr<?«,4^ welck
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Vvelck foo het met recht Van jemancJt vereyfchc

wordt, foo dunckt my dat het met goede reden

een (üyver Maeghtoock welmagh opgheleyt wor-
den. En wat meynen wy dat te fegghen is,dat de Ge-

leerden verfiert hebben, dat Pallas de Goddinnc des

V^ijsheydrSjendefaemen Maeghtghewapent, en-

de met de lancie inde handt ende den fchildt aen

dcnermisgheboren ? Sy wilden uytbelden teneer-

ften, dat de ^«y^^'fcey.'/f noodtfaeckelijck is om ghe-

leertheydc te verkrijgben; ten tweeden dat een fuy-

ver Maeght moet ghcdurigh inde wacht ende wa-
pens ^W'efen, om al wat haer befchadighen foude,

afterpieden,ende dattc verhoeden.

Dacrom en is't niet Tonder reden gheweeft , Pin-

R 5
Uremy
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Urittey dat den Wijfen a Sulomon boven op de Capi*

telen van twee colummen heeft doen (lellen leliën,

ende niet verre vandaer doen ordineren fommighe
netcen , al oft hy had willen aen al die het Hen lou-

den een verdere bedcnckinghe aen wijlen ; te we-
ten , datter ghecn foo verheven cnde uytncmend^
Suyverhcydt en is, noch gevonden fal worden , die

teenemael zy buyten alle perijckelen. Wj b dragbcn,

Philarette , onfen fcbat in broofe vactjens. Ende men
heeft wel ghefien dat de rijcke Spaenfche kraecken

lïiet hetgoudt van Indten gheladen , naer dat-fe her-

de ftormen onderltaen , zee-roovers af-gheflaghen

hadden , voor de haven van het vader-landt fchip-

a. 3. F^^. 7. b. 1. Corinih^ 4. braecke



braeckc hebben gheleden.Noyt en is'ttelaet om een.

ongheluck te krijghen, noch re fpacy om bekoort te

worden; foo dat van ons wacht en fterckheydt ver-

eyfcht wordr. Daerom honde ick het voor eenen

befondercn lof vande a Bmydr y dat-fe gheprefen

worde van eenen hals te hebben ghelijck eeneo

yvooren thooren. Waer doorin haer wordt verhe-

ven een Maeghdelijcke Suyverheydt verghefelfchapr

met de noodtwendighe fterckheydt , om dat hec

Yvoor V9>lmAccktehjck uytdruckt het wefen van een

alder-fuyverfte Maghet : want door fijn beftandigh*-

heydt,vafti§heydf,wktigheydt, nettigheydr,en kou-

de gheeft het claer en oogh-fchijnhjck te kennen,

hoe dat de fuyvere fielen behoorden gheftelt te zijn,

z.Canf.c, 7^ R 4 ende



ende haer alrijdt foo re draghcn, datter gheenfwack-

beydt, onghereghelde bewcghinghe , vlecke, noch

ontetamelijcke ghencghentheden in en bchoordcQ

ghevondcn te w orden. Doch foo u Godt defê jon-

ftedcde, en dac ghy ghclijck als uyt Yvoor Waert

ghehieden, daerom en zijr ghy van alle toe-ficht niet

ontflaghen. Ofc ghy het vyer noch foo wel rekent

inde keucken,kander niet een botte Maert, oft eenen

roeckelooien jonghen inden ftal, oft op den folder

het huys m brandt (leken ? Hier valt my in een

mcrckelijcke padagie \andcn H.Ambrofius , die feght

dat de H.Maghet vooi het meeilendcel inden Tem-
pel hanteerde met deEnghelen /eldcn met de men-
(chen, ende datterghecnen Propheet , die de Menfch-

^^OC"



wordinghe voorfeydthaddc , maei'den H. tngelGa-

briel die heeft comen boodtfchappen,o/> dat de H.2d4^

ghety feght hy , a door een fchndel^cke aenfpraecJ^ niet en

mochteghekrenckt ^orden^oftjet van haerenlujfter verlk-

fen. Wel hoe dan Pinlarette ? weeren de woorden
vande Enghelen niet foo wel "woorden, als de woor-

den vande andere menfchen zijn Woorden ?Jae't:

woorden van Enghelen, ende woorden van men-

fchen zijn woorden; evenwel foo ifler ende blijfter

tuflchen beyd' dit vcrfchil , dat de woorden vande

Enghelen, ghelijck oock hungheheel lichaem als fy

verTchijnen,isgheformeerf, ende ghefatfoeneert van

koude lochf, maer 'woorden van menfchen worden
vande wermedompcB, ende levende aefïèmen die

a Libf i . in Lucam. Onj
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om 'tbcrr ghefpcclt hebben , ghcmacckt , ende dan

uytghefproken, fiet ghy wel \raer dat ick henen wil

Thilarette'i comt, ick fal't u duydelijck ende oogh-

fchijnhjck aenwijfen. Steldt eenen fpicghel eenen

gcheelen dagh inde windt,ende laet dien vandé win-

den uyc de locht vanden morgheft tor den avont be-

\Taeyen , evenwel niet een vlecksken falder op het

fchoon fuyver Venets ghelas hanghen: maer laet dacc

eens eenen wcrmen menfchen-aedèm oveifpelen,

(iet eens met ^J^at een wolck van dompen dathy

fal zijn ovcrtrocken. Paft dit dcSajvcrbejdt met men-

fchelijcke ende Engelfche hanteringhe ende aen-

fpraccken toe, ende ghy hebt den naghelop 'thoofc

gheflaghen. Om dat ick hier ben, Vhtlarette, in het

propooft
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propoofl: vanden fpicgneijdaei de Suyverheythy wort
vergheleken foo moec ick een pioefk^n trecken

toe beveftingc. Eeiil: nochtans verbeelc ueen fchoon

longhfken dai fich rpiegelr,ende met fijnen aeiïèm den
luyftcr daer nf ncemt,(oo dat hy gheenen Weerfchijn

van fijn aenfichtdaeru) t en can raepcn; 'tfal dienen

op onsacnghcvanghen reden, ten minften op onfe

manieren.

Sietdefen Soetaerteens die gaet den fpieghe! houwen.
Om daerfijn rvitte fneeuvv, en rootcorael 'taenfchouvveni

Hy nemt hem 'mfijn handt, daerfit den Krolle-boly

Enfpiegelt wat hy magh^ en ftetfijn bujck^fi^n vol,

Danfiet hy op het root van alle bejfijn wan^hen,

'Tfihtjntdat op elcksn cant een roofken isgehanghen.

Dan
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panfiet hetJtinen mondt, danjiethetopftjnkjn,

Bn meukt foo haefl hj lachtJaer comt een doofken 'w^

Danjïet hetfijnen hals, danfijnyvooren tanden.

En danfijngout'geel hayr, en f^n fneeuvv-vvitte handen-^

Dit (iet het altemael, jae-jieldt noch mondt aen mondt.

Al oft daer ïn'tghelas een ander Knechtjenflondt,

tylaes l ter ^ijl hykufi, den aeffem comt ghevlogen,

Enjietdenfpieghel '^ordt terflont heefovertoghen,

Den luyfter tpr af̂ fijn fchoon^fijn goudt-geelhayti

Enfietmen niet te meer al oft daer niet en y^aer.

Üy vaeght *tgelas ^at af, enfiet daer doorfjn locken^

Hy petfijn aenficht,doch met fiucken, enniet broeken;

Om datdenfpieghel maer een l^eymgh is bedouvvt^

Hoehaeft isjetghedaen dat altelangh berouwt;

O Macgh-
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O Maeghden I ^at gy doetyden aeffem moetgy(choU^m,

Oftfoo ghy dit yerfujmt het [ai u eeu^igh rouTveriy

Een kjejne vochtighejdt, een domp,een fi^ejmgh nat.

Beneemt den beelen glansfoo ras bet ergens vat,

Beufpieghd is maerftofjacr van is hyghebUfen^

Wat lijften dat bj draeght bet bleven eilgbdaefen,

Sy ^n van een bejlagb den fptegbel^ en u eer^

En[peelt metgeen vanvanbey o,M^cgdQn,im9ttermecr,

Soodan '^ie datje z^ijtfleert u^cn fpteghel vieren.

Meer als een lofftr doety oft Hooffche Kaniemeren-^

Zijt vv^fer als dit Kmdt dat nu met meer en lacht\

Wte leert door anders fchaed' diefpiegelt hem H^el facbf*

lek weet w cl Pbtlarettey dat ghy mee my zijt yan

het felfilc ghevoelcn, dat defcn gcoo;ca fchac met
allen

^
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allen toeficht, ende necrftigheydt moet waet glie-

nomen worden, om dat der Maeghden .Suyverbeydt is

ghelijck den appel vande ooghe, die geen vuylig-

heydr, oock niet tot het minfte fierken en kan ver-

draghen. Leert dit ielffte , oock foo'c u belieft',

iiytdc groote forghvuldigheydt die voor de Bruydt

Wierdt gedraeghen. Watjullen "^7 doen ? ( feggcn-fe)

aen onfe Sufter ? a iftdat het eenen muer is laet, ons dder op

hou^enfilvere holk^ercken : ïji een deure»^ laet ons die toe-

drijven metplanckenvan cederboomen. De hooghe bolle-

Wcrckcn zijn va noode om het vck rondfom t*onc-

decken; den cederboom die onbederflijck is, fal dienen

om alle advenuen, dat is, de vijf finnen, Nw^aerlanghs

datmennaerde Siel gact, tcbevnjdenj op darter niet

s^Cantic.i.
'

fchadc'»



fchadelijcksofcvyandclijcks tot haerfayver hert toe

in eendringhe. Ditfoo wefende foo is't licht om té

verftaen,Waerom dat Godtalmachtigh dic^cnlofeph

binden flaep alle-fijn toecomende avonturen ver-

heelt hceFt 5 als door de Son , en Maen , enSter-

renjmitfgaedcrs door de koren-fchooven die den

fijnen acnbaeden , welcke akemael voor-boykens

waeren, dat fijn Ouders cnde Broeders hem in

macht gbeftelt noch eens mettertijdtfouden moeten

te voetvallen. Waerom dat hy het princjpaelfte hem
heeft verfweghen ende verborghen , 'twelck was
die fvvaere becoringhc van Vutiphars Huyfvrouwe,
daer hy meer haddere lijden , naer*t ghcvoelen van-

den H. ChrjfoHomus, als de drij Kinderen inden oven
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van Bahylonien.De reden hier van is claer: \v ant lofeph

Was eencn fuyveien Jonghclinck die van Godt leer

beminde wiercendedaerom nieten wilde roelae-

ten darter door den minden in wendighen fin jet tot

naedeel van fijn Suyverheyt binnen in fijn hert foud*

comen fpelen, om dat dufdanige bccoringhen alleen

ghedioomt oockeenen vaft-flapende Heyligen (ou-

den fomrijdts connen hinderlijck wefèn.Ditis voor-

vraercenen hoogen trap van SuyverheydtimsLQV de|ff,

^aghetMAKiA is al hoogher gheclommen. 'Want
daer Jofeph 'snachts voor verfchoont isghcweft , dat

heefrhyevenwel waekende, doch fondcr fijnmin-

fl;erchaedc,moeten hooren en aenluyfteren.Macr de

H, Ha^hets ujtwèndighc finnen w acren foo verfee-

kerc
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kcrtjdatj) levende hier onder de menfchen hadd* van Godt

vercreghen dat haere ooghen ^ende ooren toejlooten^foodatfe

ycor die ongereeldefaecke di'ér te hoor^n oft tefien ^as , als

deof^ïerd\ ende blindt y omdat haer 2ngelfche Super-

heydt niet het minfie ergens in [oude geroert connen Tt^ör-

den, Hoe ^^el mocht den Bruydegom doen van haer

cnde van allé Suyvere Maeghden fegghen, dat haere

oogen ^aeren als van duyven dtcgevvafchezjjn met meUk^m

Wat myfteric, oftvcrholentheydt is hier doch inghcr

leghen f Secrgrootc Pfe//4rmf.-Oogheqdie gewaA
fchen zijn met water, die aerdennaer het w aterj oo-

ghen die ge wafïchen zijn met melck, die aerden naec

mclck. Siet eens in het water wat verbecldinghen

dacdacc al in uytghedcuckc worden* Sueccensaen-

S ' den
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den een^n canr vande Vaert van Brttpl, endc fier eens

hoe dat hec water ontfanght allq;i de gedaente van-

de gene die aen den anderen cant op den dijckiij-?

den, loopen, oft {^aen. Ghy fiet daer inden grondt

een karofTenicc JoufFrouwen, perdcn, koetfier, pa-

gien, cnde lakeyen; ghy fiet cenen Sttijor met vier oft

vijfdie fijn livrijc draeghen, ghy fiet eenen w aghen

vol kermif-gaften, eenen herder met alle iijn/chae-

pen, een boerin met haeren korf, de Pelgrims, ende

Statien-huyfkens.

Wantjiet tn't ^ater wordt verbeeldt,

JE» watter[peltten vvatter qmdty

'En vvatterfit, en vvatterftaety

^n nmer (/Qmtf m vmurgaeto.

cnde
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Ênde aen het Water zfjn ghelijck ooghen , ende
öoren, en<le inwendighe finnen, die hgghen ende
fpelen , ende verbeelden al wat-(e ghehoort en ghé-

(ien hebben , en daer komc hec nae-der-handc alte-

mael weer eens als monfteren. Maer in het melck
daer en is anders niet als roetigheydr,en wittigheydc

(onder cenighe vcrbeeldinghen ,'twelck effen over-'

een comc met de (innen van fuyvere Maeghdemwa.nz

die en weten van gheen be weghinghé, noch beroê-

ringhe ; daer en zijn gheen Mannekens die daèrin

fpelen , ahcmael is'c wit, alrcmael fuyver , altemael

heyligh,altemael Goddelijck. Dierghclijcke bidden

ghediuigh met den H,Augu^inus : Beeregbeeft mj oo^

glwi da u aümijien , ooren die « alken JwQWi , fiel die al-
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leen op tl peyjiy hert dat tt alleen hemindt. Alle andere

wereldcfche hanreringhen en \iefde fweirenfyaf,

alle luften en gl-Meniicliten , alle hoiiwelijcken , hoe

rijck , hoe edel , hoe machtigh, hoe verheven dat-fe

Oück mochten wefen : liever ghcleeft in armoede

met de Suyverhejdr , als in weelden totnae-deel van

d'ceibacrheydt; liever in verfrr.aedtheydt enreynig-

heydc,alsineeren Staet maerghebondenende Ton-

der vryigheydt; licvcï ïuczChrtslm den Bruydegom in

verdruckinghe , als metdeprincipaelfte Serviceuren

in ghcluck- \v enfchinghen; liever Magher ghebleven

en ballingh gheworden verre van vrienden en van't

vader-landc , als defèn crans verloren, en fitten met

de croon op't hooft, en met den Scepter inde handt.

Soo
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Soo wierdt voorwaer opghe"Woghen , ende ghe-

Werdecrt defen fchar vande ftandtvaftighc , ende

gheeftelijcke a Dochter I<ï^e//n4, fufter vanden feec

rijcken ende doorluchrighen Grave vm Apulien.Dcfe

fóo-fe in fchoonheydt en verftandr haeis ghelijck

niet en hadde , ioo docht den Grave dat-fe moeder-
ghens aen een trefFelijck Huys befteedc worden,

maer lakjhna wiens liefde meer ghedrcven wierdt

tot den Bruydeaom: der (aelen , als der hchamen , die

heeft haren broeder alcijdt om tijdt te winnen , mee

foete woorden weten te paeyen, tercijdttoedat-ic

(aghdat het op een nijpen gonck, ende doen heeft

lakelma haer heymehjck vertrocken , ende op de

vlucht begheven. Soorafch als fyghenaift wierde,

iCantipJ,2.c,i% S 5 • heeft
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heeft den Broeder rondfom alle weghen doen befct*

ten 5 endeverfcheyde peerden afgheveerdightj jae is

haer feifin perioon nae-gereden.Sy was nu foo vcfre

ghecomen , dat-ie, ghelijck de Kinderen \a.n ifraely

ftondt tulTchen de vervo]ghers,endcdezee.Wat iou-

de-fè doeu ? fy heeft liever ghehadc te vallen inde

wateren als inde handen ; fy maeckt een teecken

des H.Cruys ^ ende door Godts G beeft ghedreven,

fpringhc-fè v;^ boven vande rotie inde zee. Den
broeder, fiendedit vremdt , ende forghhjck voorne-

men, verveert , ende verfchrickt , flaende fijn peerdr

\innigher met fpooren als oy t van te voren, roepc lïict

luyder ftemmcn : Mafeur , ma feuïy ick bidd' u ftaet,

en vcrongheluckt u nietjick beloofick fal u alle vryig-

heydt
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heydc laten, jae fal u noch een cloofter op timmeren

om daer voortaen,naer uwen vvil^in fiiyvcrheydt te

leven. Maerl4^f/w4, die door GodtsghehengheniiTè

boven de wateren wandelde, ghelijck ofc ly ghc-

gaen hadd' door een groen veldr, oftecnen hofrret

bloemen, heeft haer tot hem ghekeert , en van bene- <

den met defe woorden aenghefproken

:

Waer toeMon freer*, te Vod ghejaeght ?

tn dat noch naer een hanghe Maeght ?

Ingheeft het peerdt den vollen toom^

^ndrïnghtmy inden diepenftroo7n^

In praemt noch dat ick van de ree

My moet gaenftorten inde zee,

Seght



Seghr eens 'ïi^at heb ickjt mifdaen ?

Datghymyfoo vooft hoop ^ïltjlaen ?

En d)^tngben teghen mijnen danck^

ïnflavernijmijn leven lanck,y

Hebtghj op mjdan meerder recht ?

AlstoteenjUef, cfc uM^en knecht

\

Waer tjfer Vorfi oft Potentaet.

Die iemandt praemt tot eenen Staet ?

Sy moghen raeden, oockjnietmeery

Wtivt ieder isfijn eyghen heer.

Voorts dat ghj my beloften doet,

Teboul^en uyt u eyghenguet

Een ClöoÜer voor tntjn leven lamk

,

Ickyeeti Mon fieer', telneet u danckj,

S5



Nu hehje honigh inden inont.

Als ghymj met ineer volghen kont

:

Te voren ^ast al vyer envlam^

Om dat ïck^ niet den Man en nam.

Hoe zijtje ntifoo jnildt en fijn ?

Gb'en placht foofcheutïgh niet te zijn,

'K vrees hadghy my in u gheWeelt^

*Tlvaer haeji een ander liedt ghefpeelt*

Al datfchoon voor-doen acht tc\niet^

Ghy loert alleen op mijn verdriet,

'Tis als het kj^ppel-versje [preekt :

Wanneer de vos de pailie preckr,

"Wacht boeren dan u ganèn wel,

\C^ant daer is on-raedc in het fpel.

Daerom



haeromgaethtnenyijdt vrydeur,

Enfegbtaen mijnm Serviteur,

Bat hy doch naer een anderfiety

Gheloovet mj gh*en vordert niet.

Wanneer Godf eens eenfid beilraehf

E« dat daer inJijn gratie daelt,

Alquaemjemet een Komngbrijck>

Ickjtchtet dan alsenckjljl^'ckj

Het is al niet Ti^at datje roemt,

Oft datgby mj de vreiight verbloem.

En oft den Luji noch eensfoo vlejt^

Siet ghft niet , icl^ fien onderfcbeyt-,

Het bitterjle dat Godt onsgheeft^

Is 'tfoetfle dat de "bereidt heeft.

Z85

Adieu
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Adieu Mon Vreet* adieu vooral^

Jckjoop' dat Godt my leydenfal.

Dit fegghende is lakelina gbercheyden,cndc heefc

haeren miftiooftighen Broed er, foo het fcheen, voor
goet verlaeten, wandelende , ende fpacietende over

die zee- waterenjfiendefomtijts onder haere voeten

doorfchieten diegroore WalvifTchen, die beneffens

dat vreedtElement verbodt hadden ontfanghen van

fulcke SuyvereMaeghet niette hinderen, oTteinhct

minfte te befchadigen. lakelinako^ fich hier niet ge-

noegh vande goetheydt Godts verwonderen; heefc

hemdantotdanckfcgghinghe al gaende dcfen Lof
ghefbnghcn.

O goeden



o goeden Godt l maer H^te hen ick !

Datghpn dit ghevaer enfchrickj

My draeght ghelijckji Iteffte kjndt^

Als op de vleughels vande li^indt l

Had'my ghefcbiedt ghel^cJ^t behoort^

Jck^lifas opflaende roet verfmoort ,

Eengolve moefi met eenenjlagh

Mjjlaen foo verr' ïckyli^ghen tnagh,

Maerneen^ u Vaderlijckeforgh

Blijft voor een droeve Dochter borgh^

In gheeft de Elementen laji^

Datjeder op mijn dierijien paft,

Denfterckjn ^mdt isfelfverbaefl

Dat hyftaet krachteloos en blaefty

»«i

Val
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Dat ghj het[balpen vandenfiroom

Houdt mhed'ï^angh en koeten toom»

De vijfchers eertijdts inden boot

Verwonderden ii^erckengroott

En faeghen op den ftaenden voet

Van hol tempeefty een effen vloet»

Ghyffeelt voorfï^aer met zee en baef.

Al oft het maer een druppel H^aer:

Het "ü^oeji en ra/end* element

Toont dat het fijnen Meefter kent»

Maer l)^at blijf icJ^hier langh opftaen ?

Ghy hebt dit, en veel meer ghedaeru ^ •,

'

Het fi^ater^'aerde, vjer, en locht

Die tujihen Wtgh) hebtgheyrocht.

Deen
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Doen Jonas nochalhaïlifjl'tep

Wierdtbjghefchotén in het dtep •,

Wat dé den Walvifch u^en vriendt ?

Uj heeft voor Kof-haer hemghedient.

En Daniel yi^ierdt in den kuyl

Veroordeelt tot der Leeuwen mujl :

Enfiet ghy maeckj de beefien tam^

Soödat-feftondenalseen Lam.

Dat vry den oven dapper hUeckj,

Alsghj daer douli^ van vlammen maeckt.

Sy loofden u metluyder kjel,

Aloftghe^i^eeR hadd' eenprieeL

Gingh V\i^ïo niet metgantfchftjn Heir

In'f mtddm van henQods Uur t
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*TSifas effm %'egh voor Ifrael,

Foor Pharo diep tot inde bd.

Wat iiedt en 'ïi-icrdt dom langhs den boort

Tot ïilVen lof-fangh niet ghehoort ,

Als teder-een met bltjdfchap fovghy

Hoe't le<rher daer tegrondegongh ?

Soo hebtghy oock^mijn Itjfenjiel,

Als ick^tn Broeders gramfchap r/f/,

Verfekjrt door uftcrcke handt,

Diemy ghefelfihapt naer het flra ndt.

Wel acn mijn hertyfchept kloecken moety

Als Godt u fulcke yi^ercken doet j

Verheughtu eens in u verdriet

y

Infinght dmHm een danckhm liet.



ghen. Sulcke was die boven-maten fchooneMa-

let van a Nicofia , de welcke foo-fe in een Turcks

hip met andere JoufFrouwen ghevanghen wierdt

hevoert uyt het Vaderlandr nzev Mujiaphus zot buyt,

n cer-roof,ghevoelende d'aenftaende fchandc meer

iS eenighe teghen woordighe tormenten ,
jac als de

oodtfelver ; foo-fe fagh dat de Matroofen ende de

Dnftabels de ftuckcn claer maeckten , heeft de lont

1 het arcenaelin een open polver-ton gheworpen,

vacrdoor opeenen ooghenblick het altemacl is in

ie lochtghevloghen. 'Tlchijntbefonderlijck dat den

vitte Sli^aen der Superheydt fterck is inde wateren,

:ndc eenen Lecuwen-moedt ontfanght alfïèr iet

vyanddijcks op fijnen per(bon foude verfocht wor-

tkF.Strada. T | den.
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den. Endc dit tot noch toe, Philarette, vande fterckte

van een fuyveiHertjdac wy tot noch toe om fijn dry

naghels van buyten alleen voorgheftek hebben. O l

dat my den tijdt ééns had zoC'Ohchzen,Philarettey dat

te openen , endcdaer in fijn foetigheydc aente wij-

(ên;ick maeck my ftetck daer een kleyn Hemeltjen re

konncn toonen. Hier mede vacrt wel,P/;//4mf^,ende

laetons 'tfaraen bidden met David a: Dat mijn hert

onbevleckt hlijveïnuï^erechtveeidtgh'maeckingey opdat

ickjJtet befchaemt tn "ivorde. Soo fal het gefch leden dac

ons hert (al wefen, ghehjck eenen geeftigh bemerckc

op het >3roordt C O R , ende de letters foo deylt,

cnbeduyt:C: dat is, Camtra. O: dat is, Omnipotemis*

R : dat is, Re^is j dat is te fegghen : Cabinet vanden

aPMii?4 Almacht
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Almachtighen Kon'mgh, Dat wenfch ïck u, Vhtlarem,

code my met een Saligh la^ieuliif-jaer, Vaert WcL

Uyt Antwerpen,

Op Kerfavondt 'fmorghens. i6 j^S,

fH^^ ^



T o T .D E N

AFGVNSTIGHEN LESER.

^Ighteens hoe het kjin ghefchieden

Cj Dat'tnen ieder fal voldoen?

'Een dte fal u fm ghehïedeny

D'ander Ji^ïlt opfijnfatfoen:

D'een fi^at hrommer, d\en ü^at rechter^

D'een ^üt leegh, en d'ander hoogh ;

D'een'k'at beter, d'anderjlechter,

D'een ^at natten d'ander droogh,

'Tgaet met lefen als irhet eten.

Iederfpreecks "*^ erfijnen mondt

:

*JCfoud[



'Kfoud* den kpckj^el yi^iiïen ^eun^

Die't eeniederpapn kondu

leder '^iltfijn vonnis li^ijfen.

Dit tefuery en dat tefoet\

In dat d*een [al Ti>onderprffat,

Stoot een ander met den voet*

Daerojn bidd' tckjjem te voorm

Die dit Boeckjkjn Ufenfaly

Gheeft Ji^at toe aen ander ooren,

'K y^ed voörlvaerghy frijfetdU

G.V.E.S,L



APPROBATIO
R. P. & R O V I N C I A L I S.

ICk ondcrfchrevcn Provinciael vaBde SocietcytÏEsvm
Duytfch -Neder landt , volghens het Privilegie verleent

acndc felvc Socicteyc ,by het wclck alle Boeckdruckcrs

wordt verboden uyt te ghevcn de Boecken door óie vande

Societeyt ghcmacckt, Tonder oorlof der Overfteni hcbbe

tocghelatcn aen de Weduwe van Ian Cnobbaert tot

Antwerpen tcmoghendrucken een Boecksken, ghenaemc
VenSoetenNaemïisvs voor Nieuw-joer-gift, ghemaecktdoor
T,AdriAnus Poirters Pricfter van onfe JJocieteyc , ende dat

voor den tijdt van fes jaren» T'oirconde hebbe defe on-

derteeckent , ende raetdcto fegliel van mijn Officie beve-

'«lic. TocMcchelendcn 15. December i^4^.

T.loannesBaftiJla Engel^rave,
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